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حتديات اأمام الكرامة العربية 

ع��ن م�سرية  ع����ام خ���رًا  الإ و���س��ائ��ل  تتناقل  اأن  م��ث��ريًا  ك��ان 

فمايني  العربي،  ال�سمت  على  احتجاجًا  غزة  يف  حيوانات 

العرب وامل�سلمني ل ميلكون غري اجللو�س اأمام التلفاز ملتابعة 

اأهلنا  اإ�رسائيل �سد  اأخبار القتل والتدمري اللذين تقوم بهما 

ح��داث جتري  يف غزة، ولكن النفعال العام بات ب��اردًا كاأن الأ

حتديات اأمام الكرامة العربية 
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يف املريخ ول �ساأن للعرب بها، وكنُت مع بع�س ال�سحب نحاول تف�سري ظاهرة 

خبار القتل والدمار يف  تبلد الوجدان، فمن قائل اإن التدفق اليومي املريع لأ

العراق ويف فل�سطني، ول �سيما تلك التي تاحق املتلقي عر الهاتف النقال 

خبار، قد اأحدث حالة من الوجوم، تاها تبّلد  ف�سًا عّما يتابعه يف ن�رسات الأ

خبار املريعة  ح�سا�س العام، واخلوف اأن ي�سل العتياد على مثل هذه الأ يف الإ

يئ�سوا من  وقد  الغ�سب  النا�س يكتمون  اإن  قائل  الامبالة. ومن  اإىل حالة 

جدوى مظاهرات الحتجاج.

ولكن ال�سمت العربي خميف حيث �سينه�س منه كثري من اأمثال ال�ساب 

الذي اقتحم مدر�سة يف القد�س وقام بانتقام مقاوم، وي�سعب التكهن باأ�سكال 

التي  املاآ�سي  فهذه  النفو�س،  الكامن يف  الغ�سب  بركان  ينفجر  التعبري حني 

تلحق بال�سعبني العراقي والفل�سطيني تعبئ ال�سباب يف كل مكان من الوطن 

الكبري، ومتاأ نفو�سهم حقدًا وكراهية ورغبة جاحمة يف النتقام. ولن يكرتث 

املتحدة  الوليات  لكن  ت�سميات،  من  انتقامهم  على  �سيطلق  املنتقمون مبا 

فل�سطني  يف  اإ�رسائيل  ترتكبه  ال��ذي  ج���رام  الإ طوفان  عن  املبا�رسة  امل�سوؤولة 

رهابية يف اإبادة ال�سعب الفل�سطيني،  نها هي التي تدعم �سيا�سة اإ�رسائيل الإ لأ

اأنها حتارب  اإ�سعال لهيب الفعل امل�ساد يف الوقت الذي تزعم فيه  ت�سهم يف 

وبات  بيته  وه��دم  اأهله  قِتل  ل�ساب  يقال  اأن  ال�سخف  من  و�سيكون  ره��اب.  الإ

م�رسدًا، عليك ب�سبط النف�س، وقد �ُسحقت نف�سه، ودا�ست كرامتها واإن�سانيتها 

�رسائيليني الذين ياحقون الفل�سطينيني ليقتلوهم، كاأنهم يلهون  اأحذية الإ

يف ريا�سة �سيد وقن�س، وقد باتوا ي�ستخدمون ال�سواريخ من اأجل قتل طفل 

فل�سطيني.
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�رسائيلية يج�سد مبداأ  وهذا التطور يف ت�ساعد حدة العنف يف ال�سيا�سة الإ

�رسائيليون  اإ�رسائيل يف خطتها لقمع املقاومة واإبادة �سعب فل�سطني، فالقادة الإ

من  مزيدًا  ا�ستخدم  بالقوة  هدفك  حتقق  مل  )اإذا  �سارون  بو�سية  ملتزمون 

القوة(، وكان �سارون قد ا�ستخدم اأق�سى ما لدى اإ�رسائيل من قوة يوم �سحق 

التاريخ جمرم  من  �سارون خرج  بينما  احلياة،  اإىل  عادت  لكن جنني  جنني، 

حرب، ولن تن�سى الب�رسية جرائمه الب�سعة، و�سياأتي يوم يحاكم فيه حتى وهو 

نه قادهم اإىل  �رسائيليون اأنف�سهم ذات يوم، لأ جثة، واأنا اأتوقع اأن يحاكمه الإ

واأ���رّس على متابعة م�رسوع  لل�سام،  العربية  املبادرة  رف�س  اأن  اجلحيم منذ 

اإبادة �سعب فل�سطني.

وروبيني باأن من ي�ستهني بكرامتنا  ر الأ علينا اأن نتخذ موقفًا جماعيًا يذكِّ

ب به، اأو من يقيم معه �رساكة. لن يجد يف اأر�سنا من يرحِّ

ب���ادة مبا  الإ اإىل خطة  اأ���رست من قبل يف مقالة كتبتها ع��ام 2004م  وق��د 

حرب  ننهي  )كيف  كتابها  يف  راينهارت«  »تانيا  �رسائيلية  الإ الباحثة  ك�سفته 

العام  ال��راأي  اأم��ام  »تانيا« من ك�سف ج��ريء  القارئ مبا قدمته  واأذّك��ر  48؟( 

عر  الفل�سطيني  لل�سعب  مرمج  لتدمري  اإ�رسائيل  ج��رالت  خلطة  ال��دويل 

تطهري عرقي وترحيل جماعي، وكانت الباحثة قد جعلت عنوان الكتاب يف 

وىل »تدمري فل�سطني« وقد ك�سفت اأن اإ�رسائيل )تدخل املفاو�سات اإثر  طبعته الأ

ر�س( وقد  املفاو�سات ملجرد اأن  تك�سب الوقت، لتحقق مكا�سب جديدة على الأ

در�ست الباحثة ما �سمته �سيا�سة اجلروح يف قمع النتفا�سة الثانية، وذكرت 

لانتفا�سة،  وىل  الأ اخلم�سة  �سابيع  الأ فل�سطيني جرحوا يف  اآلف  �سبعة  اأن 
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�سابات  واأن اإ�ساباتهم كانت يف الراأ�س والعينني والركبتني، وقالت اإن هذه الإ

اإن  قالت  كما  للم�ساب.  دائمة  اإعاقة  حتقيق  بهدف  الت�سويب  دق��ة  توؤكد 

ل  كي  الع�رسة  يتجاوز  ل  يوميًا  عدد حم��دود  بقتل  تق�سي  التطهري  �سيا�سة 

يثور الراأي العام الدويل �سد اإ�رسائيل، بينما يبقى اجلرحى للموت البطيء، 

كما حتدثت الباحثة عن تدمري البنى التحتية لاقت�ساد الفل�سطيني مبا 

جعل �ستني يف املئة من الفل�سطينيني يعي�سون حتت خط الفقر. ويبدو اأن 

قدمية  خطة  بات  اأع��وام  اأربعة  قبل  اإ�رسائيل  جرائم  عن  »تانيا«  و�سفته  ما 

خري على غزة، فقد انتهى خوفها  جتاوزتها اإ�رسائيل يف هجومها العدواين الأ

من الراأي العام الدويل، ومل تعد تخ�سى اأن ي�ستاء اأحد منها، فقد متكنت من 

املقاومة وقدمتها  اإعامية �سخمة �سد  اأت حملة  اأن عبَّ بعد  دمغة  الأ غ�سل 

على اأنها اإرهاب.

واملوؤ�سف اأن دوًل كرى كانت تدعو اإىل العدالة وتنا�رس ق�سية فل�سطني ولو 

على �سعيد ال�سكل، حتتفل اليوم مبرور �ستني عامًا على قيام دولة اإ�رسائيل، 

غزة  �سد  الوح�سية  جرائمها  من  اإ�رسائيل  فيه  د  ت�سعِّ ال��ذي  الوقت  ذات  يف 

و�سعب فل�سطني كله، فكاأن بع�س دول اأوروبة تكافئ اإ�رسائيل على ما تقرتفه 

الفل�سطيني. ولقد كان موقف فرن�سا  ال�سعب  اإبادة  من جرائم، وتوؤيدها يف 

دبي ومعر�س الكتاب  اإ�رسائيل �سيف �رسف على �سالونها الأ مثًا يف اعتبار 

يف باري�س هذا العام، تعبريًا عن ا�ستهانة مب�ساعر العرب وامل�سلمني، مما دعا 

�سقاء العرب اإىل الن�سحاب وعدم امل�ساركة. كذلك كان املوقف  الكرثة من الأ

براجمها  ويف  العربية  الدول  اإليها  دعيت  اأوروبية  �سينمائية  من مهرجانات 
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احتفاليات بالذكرى ال�ستني لقيام اإ�رسائيل، ولقد بادرنا نحن يف �سورية اإىل 

للدم  بهدرها  ويحتفل  اإ�رسائيل  جرائم  د  ميجِّ اأوروب��ي  ن�ساط  كل  مقاطعة 

د  العربي، وكذلك فعلت دول عربية �سقيقة قاطعت هذه املنا�سبات التي يتق�سّ

امل�رسفون عليها ال�ستهانة بالكرامة العربية.

لاكتفاء  م�ستعدين  ���رسائ��ي��ل  لإ ال��داع��م��ون  وروب��ي��ون  الأ ه���وؤلء  ك��ان  واإذا 

ب�سداقة اإ�رسائيل، وباإعان العداوة للعرب وامل�سلمني، فعلينا اأن نتخذ موقفًا 

ر هوؤلء باأن من ي�ستهني بكرامتنا لن يجد يف اأر�سنا من يرحب  جماعيًا يذكِّ

به، اأو من يقيم معه �رساكة اأو اأي نوع من العاقات، واأمامنا خيارات دولية 

على  العرب، وحتافظ  كرامة  العامل حترتم  دول  من  كبري  عدد  فثمة  وا�سعة، 

�سداقتهم وتوطد العاقات املتبادلة معهم يف كل امليادين، وعلينا اأن نهتم 

�سدقاء. بهوؤلء الأ

وقد بات �رسوريًا اتخاذ موقف جماعي من ال�ستهانة بالكرامة العربية، 

العرب  مل�ساعر  املعادية  وروب��ي��ة  الأ الثقافية  ن�سطة  الأ تو�سع  م��ع  ول�سيما 

�سام وت�سيء اإىل الر�سول حممد  ه الإ وامل�سلمني مثل اإنتاج اأفام �سينمائية ت�سوِّ

عمال  ن اإىل اأي تظاهر �سد هذه الأ عليه ال�ساة وال�سام. واأنا ل اأدعو هنا الآ

العدوانية على املقد�سات الثقافية للعرب م�سلمني وم�سيحيني، ولكنني اأدعو 

اإىل مقاطعة �سعبية ملنتجات هذه الدول، واإىل اإعان موقف �سعبي حازم يندد 

�رسائيلي املنظم. وبالطبع  رهاب الإ جرام والإ بكل من ينا�رس وي�ساند هذا الإ

لن ن�ستطيع ك�سب احرتام العامل لنا، ما مل نحرتم اأنف�سنا، ونغ�سب ملقد�ساتنا، 

آنا العامل ن�ستهني بثوابتنا وباأنف�سنا فاإنه لن يحرتمنا، ولن يح�سب لنا  فاإن را

اأي ح�ساب.
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نهم يخافون غ�سبة  وروبيني ميالئون اإ�رسائيل لأ ويبدو يل اأن كثريًا من الأ

اليهودية العاملية، وقد اأثارين خر قراأته عن رف�س املدر�سة التلمودية يف القد�س 

نه يتفاو�س مع الفل�سطينيني بينما ل يرف�س بع�س العرب  ا�ستقبال اأوملرت لأ

اأوملرت واأن ي�سافحه وي�سد على يده، يف الوقت الذي تكون فيه  اأن ي�ستقبل 

�سواريخ اأوملرت تق�سف بيوت النا�س وحت�سد اأرواحهم يف غزة اأو يف فل�سطني. 

وعلى الرغم من كل مظاهر ال�ستهانة بالكرامة العربية لدى بع�س من ي�سح 

عليهم قول اأبي الطيب املتنبي: 

مل  )من يهن ي�سهل الهوان عليه.. ماجلرح مبيت اإيام(، فلقد عزز لديَّ الأ

بيقظة كرى للكرامة العربية امل�ستباحة، ما قراأت عن جمرد تفكري ب�سحب 

ا�ستجابة  من  ياأ�سهم  العرب  اإع��ان  �سحبها  ويعني  لل�سام،  العربية  املبادرة 

ي م�رسوع لل�سام، واقتناعهم باأن املقاومة هي  اإ�رسائيل التي لن ت�ستجيب لأ

مة، ول�سيما حني تلقى دعمًا عربيًا  وحدها القادرة على الدفاع عن كرامة الأ

املتحدة  الوليات  اأجه�ستها  التي  ال�سام  مبادرة  لقيت  كما  و�سامًا،  ع��ادًل 

واإ�رسائيل.

¥µ
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اجلمهورية  رئي�س  نائب  العطار،  جن��اح  الدكتورة  من  كرمية  بدعوة 

العربية ال�سورية، عقد يف دم�سق بني �1 و�1 ني�سان املا�سي »موؤمتر جتديد 

املفكرين  م��ن  كبرية  نخبة  فيه  ���س��ارك  العربي«  وامل�سري  القومي  الفكر 

دب��اء واملثقفني العرب، الذين عرفوا بدورهم الريادي والتنويري يف  والأ

الت�سامن  تعميق  اإىل  املوؤمتر  هذا  وهدف  العربي،  القومي  الفكر  قيادة 

ح�سد  اإىل  ال�سعي  خال  من  العربي،  ال��رتدي  زمن  يف  العربي  والتاحم 

\ \ \ \ \ \

جتديد الفكر القومي وامل�صري العربي
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العربية،  مة  بالأ حتيق  التي  خطار  الأ اإىل  نظار  الأ وتوجيه  وال��ق��درات،  الطاقات 

والعمل على تعزيز دور املفكرين يف اإطار عمل ثقايف متعاون وفعّال ي�سمح لهم اأن 

ميار�سوه يف تعزيز النتماء العربي ب�سكل اأقوى واأعمق..

للثقافة  عا�سمة  دم�سق  احتفالية  اإط��ار  املوؤمتر يف  هذا  اإىل  الدعوة  اأت��ت  لقد 

العربية 2008، ويف وقت نحن يف حاجة ما�سة اإىل تعزيز الت�سامن العربي، يف ظل 

خمططات اأمريكية بغي�سة تهدف اإىل تغييب كل ما هو عربي الهوية والنتماء، 

مة من خال  واإخراج الدول العربية من امل�سري امل�سرتك، وحمو الوعي اجلمعي لاأ

مة العربية الواحدة.. تكري�س الحتال، وبث بذور الفرقة بني اأبناء الأ

همية  لقد �سمل املوؤمتر /�1/ جل�سة علمية، كانت حماور ملو�سوعات غاية يف الأ

حول جتديد الفكر القومي والوحدة العربية، وم�ساألة الهوية، والقطر والطريق 

اإىل ال�سيادة، والدميقراطية واملواطنة يف الوعي القومي، وحركات املقاومة وتهمة 

ال�رساع  »اليديولوجيا« يف  وبوؤ�س  القومية،  والرابطة  العربية  والثقافة  ره��اب،  الإ

�رسائيلي، وامل�سوؤولية القومية وعروبة فل�سطني، ودور القت�ساد العربي  العربي الإ

ال�سهيونية،  »اليديولوجيا«  يف  العربي  والوطن  والقطري،  القومي  التخّلف  يف 

ال�سرتاتيجية  يف  وال��ع��رب  والتنوير،  الظامية  ب��ني  ال��دي��ن  وم�ساألة  والقومية 

مريكية- من الهيمنة اإىل التفكيك، والعوملة وامل�ساألة القومية، والفكر القومي  الأ

يف مواجهة الطائفية، ويف غياب الوعي القومي، امل�سري العربي اإىل اأين؟!

لقد وجدت الدكتورة جناح العطار يف املوؤمتر فر�سة ثمينة تتيح لنا اأن نتدار�س 

امللّحة  وال�رسورة  العربي  بامل�سري  املرتابط  امل�سرتك  وهّمنا  بعامة،  العربي  الو�سع 

هذا  عر  تنويرية  واعية  نقلة  حتقيق  يف  اأ�سا�س  كخيار  القومي  الفكر  لتجديد 

وكان  ح�سباننا،  يف  بع�سها  يكن  مل  ومتغرّيات  كبرية،  م�ستجدات  ظل  يف  التجديد 

�سام يف قف�س  من �ساأنها اأن ت�سع اأمتنا يف دائرة اخلطر بعد اأن و�سعت العروبة والإ

التهام وطالت كل من ينتمي اإليهما يف اأرجاء العامل..
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مة العربية مل تعرف و�سعًا  وقالت الدكتورة العطار يف حفل افتتاح املوؤمتر: اإن الأ

م�سابهًا لو�سعنا الراهن –اليوم- بالرغم مما يتوفر لها من اأ�سباب النهو�س، اإل يف بع�س 

مراحل تاريخها، والتي و�سمناها اأو و�سمناها بحق مبراحل النحطاط والتخّلف 

وال�سياع والرتاجع والتفكك والنق�سامات والنحال وال�رساع البيني وال�ست�سام 

ح�سا�س املنك�رس  التعي�س واجلنب الذليل حتت �سياط اخلوف وعدم الثقة بالذات والإ

�رسائيلية التي توؤدي دورًا رئي�سًا  مريكية- الإ بالعجز عن اأي معاجلة.. واإن اللعبة الأ

يف هذا النهيار املتحقق على اأر�سنا، تزداد عتّوًا باجتاه الهيمنة وال�ستاب وب�سط 

ر�س واحلياة، وا�ستغاًل للرثوات يف  النفوذ والتحكم مب�سائر �سعبنا، م�سادرة لاأ

و�سيا�سيًا، منطلقة من  واجتماعيًا  واقت�ساديًا  التوازن ع�سكريًا  و�سع دويل خمتل 

�رسائيلي يف منطقتنا  الإ العربي-  ال�رساع  اأن حت�سم  بها  تريد  ا�سرتاتيجية �سيقة 

ل�سالح اإ�رسائيل يف فل�سطني، واأن تر�سم لها خرائط جديدة تلغي وحتدث وتق�ّسم 

ن�سانية وتوجهات العامل،  وت�ستلب، وكاأنها هي اجلهة املخولة بالت�رسيع لق�سايا الإ

مم وال�سعوب، ومن حقها اإلغاء املواثيق الدولية التي ل تطابق منطقها،  واأو�ساع الأ

وا�ستبدالها مبا يرون اأنه ي�ستجيب مل�سالح بادهم ورغباتها يف ر�سم حدود الدول 

اأو حتديد عوا�سمها، ومن هو اإرهابي اأو غري اإرهابي، ومن ل حق له باملقاومة مهما 

كانت م�رسوعة، ومن ينبغي اأن ت�سن احلرب املدّمرة عليه، ولي�س على العامل –مبا 

فيه اأوروبة- اإل اأن يقبل ويتعاون ويتحالف، واإل فهو الرتهيب حتى باحلرمان من 

آ�سيا واأوروبة اإن ا�ستطاعوا، فالق�سية –كما يّدعون-  موارد الطاقة لدول كرى يف ا

ق�سية اأمنهم وهو غري مهدد بالتاأكيد، اأما اأمن العامل، فلي�س مهمًا يف منظورهم، اأن 

ر�س.. ينهار يف اأربع جهات الأ

❁    ❁    ❁

لقد عقد املوؤمتر على ا�سم » جتديد الفكر القومي وامل�سري العربي« وهذا يعني 

ا�ستدت  مهما  ت�ستعلي  وال�سمود  املقاومة  اإرادة  اأن  العطار-  الدكتورة  قالت  –كما 
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اأو  النكفاء  اأو  الهزمية  تقبل  ل  متجاوزة  من�سفرة  �ستبقى  عزائمنا  واأن  املحن، 

ال�ست�سام، واأن هذا املوؤمتر �سي�سكل خطوة بناءة، تتبعها خطوات، ت�سحح ما انقلب 

من مفاهيم، وتر�سم ما ينبغي اأن ي�ستجد من روؤى، وتنهي حال التّعرث واجلمود، 

وت�سعنا بالراأي اجلميع على الطريق ال�سحيح انطاقًا من اأن الفكر �ساح ونحن 

نريده ل�سالح اأمتنا..

وىل من املوؤمتر، راأى اأن احلديث  الدكتور �سليم احل�س الذي �سارك يف اجلل�سة الأ

عن القومية عمومًا، والقومية العربية ل ي�ستقيم يف كنف واقع يتنامى فيه مّد 

العوملة، مع التم�سك مبفهوم �سّيق للقومية، ي�سي بالقوقعة اأو النفراد اأو العزلة، 

مو�سحًا، اأنه يف ع�رس العوملة، ع�رس التداخل والتفاعل وجتاوز احلدود املر�سومة 

بني الكيانات والدول، تت�سم القومية العربية باحلركية والنفتاح والتفاعل البّناء 

مع �سائر الكيانات الوطنية والقومية يف العامل، فالتاحم العربي املن�سود ل يعني 

حوال، طاقًا مع الغري اأو ناأيًا عن �سديق اأو حليف اأو �رسيك على  يف حال من الأ

قليمي اأو الدويل.. واأ�سار اإىل اأنه كثريًا ما تلتب�س فكرة العروبة مع فكرة  امل�ستوى الإ

�سامية اجلّيا�سة يف العامل، هذه  �سامي يف ظل تعاظم �ساأن التيارات الإ الرابط الإ

�سام هو من �سلب الثقافة والرتاث العربيني، وتداخل التاريخ العربي،  يام، والإ الأ

آن الكرمي،  �سامي ظاهرة ل مراء فيها، واأن اللغة العربية هي لغة القرا والتاريخ الإ

�سامي،  اأن يتعار�س مع الرابط الإ ومن ركائز الدعوة، فالرابط العربي ل ميكن 

�سام دين �سماوي، ل  فهما متداخان اإىل اأبعد احلدود، ل بل متكامان، ولكن الإ

حدود جغرافية له، فهو من اأبرز حركات العوملة، ولعله اأ�رسع تيارات العوملة منوًا، اأما 

امل�سرتك  اللغة والرتاث  العروبة فقومية تتازم، وحدودًا جغرافية ير�سمها امتداد 

ميان بامل�سري الواحد.. والعروبة تبقى منفتحة كليًا على  وامل�سالح املتبادلة، والإ

التعددية الدينية.

على  دوم��ًا  مطروحة  م��ادة  العربي  القومي  الفكر  اأن  احل�س:  الدكتور  وي��رى 
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طاولة احلوار والنقا�س والبحث والتطوير، وال�سوؤال الذي يطرح، ما هي ال�سيغة اأو 

ال�سيغ التي ينبغي اأن ت�ستخل�س يف ترجمة العروبة م�سارًا �ساعدًا، وجهدًا م�سرتكًا، 

مة جمعاء؟ وبالتايل يف خدمة �سعوبها جميعًا..  وهدفًا نبيًا، ي�سّب يف م�سلحة الأ

ن اأمنه،  ن�سان العربي، مبا يح�سّ كيف يجب اأن نوظف ق�سية العروبة يف خدمة الإ

ويرثي هناءه، وينّمي اأ�سباب �سعادته، ويوطد مكانته على ال�ساحة الدولية، وياأتي 

وروب��ي،  اجلواب: ل بد من العمل على حتقيق احتاد عربي على غرار الحتاد الأ

وروبيني، وندرك اأن  ل بل واأبعد فنحن اأوىل بالحتاد فيما ما يجمع بيننا من الأ

طريق الحتاد ل بد اأن ميّر يف حمطتني: التنمية والدميقراطية..

الدكتور عزمي ب�سارة يرى اأن القومية �رسورية لي�س لل�سعب العربي فح�سب بل 

ل�سمان الدول القطرية، وهي عملية لتوحيد اأغلبية ال�سعب وجامع �سيا�سي وتعبري 

اإىل جمتمع  عن تطلعات �سيا�سية لها تاريخ قدمي وحديث، وهي حاجة للو�سول 

حديث قائم على النتماء الفردي، واأي�سًا لتزويد املواطن العربي بهوية ثقافية 

جامعة، والدول العربية القطرية ل ت�ستطيع ال�ستغناء عن العروبة كقومية يف 

عملية بناء اأمة مواطنية للعرب ولغري العرب، كما اأنها ت�سكل اأ�سا�سًا لتعاون الدول 

وروبي، وما بني الدول العربية  العربية ووحدتها يف امل�ستقبل، على منط الحتاد الأ

من امل�سرتك واملوحد اأكرث بكثري مما بني دول اأوروبة التي ل جتمعها لغة قومية.

❁    ❁    ❁

بال�سوؤال  املوؤمتر، كانت م�سكونة  التي قدمت يف  بحاث  الكلمات والدرا�سات والأ

الهوية،  هذه  تاأكيد  اأج��ل  من  امل�سرتك  العمل  وتوجيه  الهوية  جتديد  ق�سايا  عن 

مقابل  يف  امل��وح��ّدة،  العربية  م��ة  الأ توفرها  التي  القوة  بني  الكبري  الفارق  وبيان 

النتائج  وهي  واح��د،  قطر  له  يت�سدى  ���رساع  كل  املحتملة يف  والهزمية  ال�سعف 

مة اإىل اأقطار بع�سها ذات معنى، واإىل �سظايا تافهة  املرتتبة بالتاأكيد على انق�سام الأ

بهم اأن يطلقوا عليها  واأ�سباه �سظايا اأكرث تفاهة، قد رغب من ن�سّبوا عليها، ومن ن�سّ
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اأنها يف احلقيقة ل ترقى، ول باأي معنى من املعاين اإىل اكت�ساب  ا�سم »دول��ة« مع 

�رسف هذا ال�سم، ح�سب تعبري الدكتور يو�سف �سامة.

بع�س الدرا�سات كانت واعية ملا نتعر�س له من هجمات ت�ستهدف تفكيك وجودنا 

وهويتنا، لي�س لنكون على �سوية الغرب وعلى �سورته ومثاله، بل لنندمج يف نظامه 

الكوين، كما نحن – بتخلفنا..لنكون ملحقًا م�ستتبعًا يف �سوقه القت�سادي، ومداه 

مني، واأدوات يف منظومة مركبة من تفاوتات احلقوق والواجبات.. الأ

قوى  داخ��ل��ه��ا  يف  ن-  –الآ تت�سارع  امل�����س��رتك،  امل�سري  ذات  ال��ع��رب��ي��ة،  م���ة  الأ اإن 

يف  وتتعمق  وخ��رات،  وعقول  كفاءات  اأر�سها  من  وتتهّجر  وحكومات،  وجماعات 

جمتمعها الواحد، دعوات ملزيد من النق�سامات.. ففي واقع احلال العربي، بف�سل 

ن »هويات« على ح�ساب الهوية العربية امل�سرتكة،  مريكية، تتنازع الآ ال�سرتاتيجية الأ

»ديني«  خ��ر  الآ وبع�سها  »طائفي«  اأو  اأو�سطي«  �رسق  »اإقليمي  الهويات  هذه  بع�س 

مة ثوب هويتها ول يهم ما ترتدي بعده  و»عرقي« وكاأن املق�سود هو اأن تنزع هذه الأ

من مقايي�س، فاملهم هو نزع الهوية العربية.. واملوؤ�سف اأن اأغلب احلكومات العربية 

تتعامل مع هذه املوا�سيع امل�سريية وفق منظور اإقليمي �سيق، ولي�س يف اإطار روؤية 

عربية م�سرتكة وم�سري عربي واحد.

اأ�سواأ ما يف الواقع العربي الراهن هو حال التمزق، ف�سعار الدميقراطية  لعل 

يعني  اأ�سبح  الوطني  وال��ولء  بالعك�س،  اأو  الوطني  التحرر  ل�سعار  نقي�سًا  اأ�سبح 

تنّكرًا للعروبة، وللعمل العربي امل�سرتك، والهتمامات الدينية اأ�سبحت خطرًا على 

الوحدة الوطنية، ويرافق هذا احلال الذي يحدد اأبعاده الدكتور  �سبحي غندور يف 

هداف، روؤى خاطئة عن »املثقفني العرب« من حيث تعريفهم اأو حتديد  الق�سايا والأ

اأن »املثقفني العرب« هم جماعة ذات روؤي��ة موحدة،  ال��روؤى تفرت�س  دوره��م، فهذه 

قد  و�سيا�سية خمتلفة  فكرية  بروؤى  مر جماعات متعددة  الأ بينما هم يف حقيقة 

تبلغ اأحيانًا حّد التعار�س والتناق�س، وهنا يرز دور الفئة الواعية لدورها الريادي 
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العربية يف بداية  واليقظة  النه�سة  الذي قامت يف ع�رس  والتنويري  واحل�ساري 

القرن املا�سي، والذي ميكن اأن تقوم به يف مرحلتنا الراهنة، مرحلة امل�سري العربي 

الواحد، والرغبة القوية واحلا�سمة بتجديد الفكر القومي.

❁    ❁    ❁

الفكر  يف  القومية  مفاهيم  حتديد  ���رسورة  ي�ستدعي  القومي،  الفكر  جتديد 

مة والدولة وال�سعب  ن لها مفاهيم متنوعة وتدور حول مقولت الأ العربي املعا�رس، لأ

والوطن واللغة، ولها مدار�س ونظريات متعددة.. التجديد يعني القيام با�ستثمارات 

كبرية يف البنية التحتية للثقافة، ويف اإعادة بناء ال�سوق الثقافية العربية، وت�سجيع 

دبي والفني العربي، وخلق تنمية ثقافية عربية.. التجديد هو  نتاج الأ بداع والإ الإ

انتقايل- تراثي، تتجاذبه احلداثة  باأن املجتمع العربي جمتمع مرحلي-  الوعي 

وال�سلفية اأو الع�رسنة والرتاثية، اأي اإن املجتمع العربي تراثي يف ثقافته التي تعود 

�سام الذي دمغها بطابعه اخلا�س  بعيدًا يف التاريخ اإىل ما قبل التاريخ واإىل الإ

خرى، ثم اإن املجتمع  وت�سّبب بتو�سعها وانت�سارها وتفاعلها مع ثقافات املنطقة الأ

ع�رس  التا�سع  القرن  مطلع  من  امتدت  انتقالية  مرحلة  مّير يف  ي��زال  ما  العربي 

حتى وقتنا احلا�رس، وقد مّتر عقود اأخرى قبل اأن يختر املجتمع العربي ا�ستقرارًا 

مور يف املراحل النتقالية اأن  ن�سبيًا وتت�سكل معامل نه�سته احلديثة، ومن طبيعة الأ

ين�سغل النا�س بامليل نحو حتديد هويتهم وطموحاتهم وعاقتهم بثقافتهم اأ�سيلة 

كانت اأو مكت�سبة، وكل ما نرجوه األ تطول هذه املرحلة!؟. 

جتديد الفكر القومي يعني جتاوز حالة الغرتاب التي تعاين منها على �سعيد 

هلي واإدماجه يف  فراد واجلماعات واملجتمع، والعمل على تن�سيط املجتمع الأ الأ

حركة البناء والتطور والنمو.. لقد جّربنا ما ي�سمى التنمّية، ولكننا فهمناها يف 

الغربي، فرت�سّخت بل وازدادت  النموذج  باأبعادها القت�سادية من منطلق  غلب  الأ

فعلية  ممار�سة  دون  طويل،  لزمن  حتدثنا  ثم  لها،  نتيجة   الداخلية  الفروقات 
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جتديد الفكر القومي وامل�صري العربي

عن الثورة والتحولت الثورية، وقد جربنا بع�س اأ�سكالها مما اأدى بنا اإىل مواقع 

حمبطة..

هناك فجوات عميقة تف�سل بني الواقع واحللم يف احلياة العربية احلديثة، 

الواقع العربي احلايل، م�سطرب ومت�سادم ويحتاج اإىل حتليل وو�سف وت�سخي�س 

ن�سان العربي ل �سيما من الناحية النف�سية  آلية عمل تتفق وقدرات الإ وحتريك واإىل ا

والجتماعية والقت�سادية..

�سهامات الفكرية القومية  اإن احل�سارة يف جوهرها م�رسوع للنهو�س، وعلى الإ

ال�سياق  اأو حمّلها منه، لت�سب يف  اأي��ن موقعها فيه  م��ر، وت��درك  ت��درك هذا الأ اأن 

ن�سان العربي ككل، ول  ال�سحيح، ففي و�سعنا الراهن لي�س بو�سعنا احلديث عن الإ

عن مدن فا�سلة، ولعن ثورات يف الفكر القومي، واإمنا بو�سعنا اأن جنعل مكاننا 

وزماننا اأف�سل من ال�سابق ولو بدرجات..

قد يكون من ال�سعب، مع ما قدم من حتليات ودرا�سات ومداخات، يف موؤمتر 

الفكر القومي وامل�سري العربي، التكهن مب�ستقبل هذا الفكر وهذا امل�سري يف زمن 

والتخريب  والتغريب  ال�ستاب  وعمليات  مريكية  الأ والهيمنة  العاملية  املتغريات 

قاعدي  وعر�س  ودرا�سة  حتليل  من  مت  ما  اأن  واأعتقد  العامل،  على  متار�سها  التي 

دارة  وم�ستقبلي ل غنى عنه، وعن تفهمه وا�ستيعابه ومراعاة متطلباته اإذا كانت الإ

واعية وهادفة لتحقيق غاياته وطموحاته..

ثمار من  �سول اجلديدة لاإ اإن عملية جتديد الفكر القومي، حتى ت�ستويف الأ

جديد، هي بحاجة ما�سة اإىل مراجعة نقدية �ساملة، تاأخذ بعني العتبار التحولت 

العاملية يف الفكر واملنهج والروؤى، واأن ترتبط بالواقع على ما هو عليه، وبالنموذج 

القومي  الثقايف  الوعي  ت�سكيل  يعاد  كي  املتاحة،  وبالو�سائل  حتقيقه،  املرغوب 

العربي، والدخول يف ع�رس عربي جديد..

¥µ
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ن، منعطفاً تاريخياً مفعماً بكثري  أن الثقافة العربية جتتاز، الآ لعلن������ا نرى ا

من عنا�رص ال�ض������تفزاز والتحدي، وهذه العنا�رص نتبني ح�ض������ورها اأو ح�ضور 

بع�ضها اأو معظمها  يف مرحلة اأو يف مراحل اأخرى من�رصمة من تاريخ الثقافة 

املذكورة، خ�ضو�ضاً منذ هزمية ال�67  اأمام اإ�رصائيل. بيد اأن اجلديد يف ذلك 

رمبا يتجلّى فيما اكت�ض������به وتكت�ض������به من دللت وخ�ضائ�ص و�ضيغ يف �ضياق 

التحولت الكونية العظمى، التي تخرتق العامل الراهن عمقاً و�ض������مولً. وميكن 

مفكر وباحث واأ�ستاذ جامعي )�سورية(

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب

الثقافة العربية

أ�سئلة الوجود والتاريخاأ�سئلة الوجود والتاريخأ�سئلة الوجود والتاريخ إىل اإىل إىل  أ�سئلة احلرية والتقدم اأ�سئلة احلرية والتقدم أ�سئلة احلرية والتقدم  من 

❁

˜

❁❁
ّطّيب تيزينيطيب تيزينيب تيزينيطيب تيزينيطيطّيب تيزينيب تيزيني
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�ض������بط تل������ك التحولت يف �ض������وء مرحلتني 

وىل منهما عن  تاريخيتني اثنتني، تف�ض������ح الأ

م«. اأما هذه  نف�ض������ها مبثابته������ا »املرحل������ة الأ

فنحدده������ا بلحظة ن�ض������وء »النظ������ام العاملي 

اجلديد«؛ يف حني ن�ضبط الثانية ب�»احلادي 

ع�رص من �ضبتمرب« بو�ضفه مدخاًل حا�ضماً اإىل 

اإ�ض������عال احلرائق يف العامل كمقدمة للهيمنة 

الكلّية عليه.

وثمة مطل������ب بحثي مع������ريف يقوم على 

حماولة اكت�ض������اف الّن�ض������ب التاريخي للنظام 

ن من �ضاأن ذلك اأن يتيح لنا  العاملي املذكور، لأ

التع������رف اإىل العالقة بني الثقافة، التي اأخذ 

هذا العامل ينتجها وب������ني مثيلتها يف املرحلة 

ال�ضابقة عليه من طرف؛ اإ�ضافة اإىل التعّرف 

على التح������ولت، التي اأخذت تلحق بالثقافة 

العربية يف �ض������ياق تاأّثرها بتلك الثقافة على 

نحاء، من طرف اآخر. اأما الن�ضب  نحو من الأ

أ�ض������مايل  املذك������ور فريج������ع اإىل املجتم������ع الرا

أنت������ج الليربالية  ال�ض������ناعي الغرب������ي، الذي ا

أ�ض�������ص لثقافة الهيمنة، ولكن  وال�ضتعمار، وا

كذلك لثقافة النه�ض������ة والتنوير واحلداثة. 

أ�ض������ري ظاهرتني  وه������و يف ه������ذا وذاك، ظّل ا

اثنت������ني اقرتنتا بوجوده م������ن حيث هو، هما 

الت�ّضليع والغرتاب. والطريف املثري اأن هاتني 

الظاهرتني كانتا مع غريهم������ا، وراء التقدم 

يف املجتم������ع املعني على نح������و مفتوح، رغم 

أزماته العميقة والطارئة. فقد كان ت�ض������ليع  ا

املجتمع جمموعات واأفراداً وبروز الغرتاب 

يف حقول النا�ص املختلفة من القت�ض������اد اإىل 

نتاج املع������ريف والفني  ال�ضيا�ض������ة فالقيم والإ

دبي، بوؤرت������ني دخلتا يف ن�ض������يج الثقافة  والأ

املهيمنة واملهيم������ن عليها، وذلك يداً بيد مع 

تقدم علمي وتكنولوجي و�ضناعي وطيد.

واإذا كان الن������زوع اإىل الهيمنة قد برز مع 

»اكت�ض������اف« ال�ض������عوب )ومنها العربية( التي 

أنتج ظاهرة  تل������ّكاأت يف تقدمها، فاإن ذل������ك ا

»املركزي������ة الغربي������ة«، ب������كل م������ا جتلت فيه 

م������ن حقول، مث������ل القت�ض������اد والتكنولوجيا 

أ�ض������لوب العي�ص اإ�ضافة اإىل  والعلم والثقافة وا

عراقية، مع نزوٍع اإىل الكونية  البيولوجي������ا الأ

������د –يف حين������ه- يف الكو�ض������موبوليتية  جت�ضَّ

ال�ضيا�ض������ية )اإن�ض������اء حكومة عاملية مع اإقرار 

بالدول والهويات الأممية(. ومن �ض������اأن هذا 

اأن ي�ضعنا اأمام مفردات الغرب الكال�ضيكي، 

اأي قب������ل العومل������ي، وهي التي تق������ف التالية 

رمبا يف مقدمتها: ثورات تكنولوجية توؤ�ض�ص 

حلداثة مادية، تخرتقها عقالنية براغماتية 

تغ������ّذ ال�ّض������ري اإىل اأمام رغم كل م������ا تواجهه 
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من �ض������عوبات داخلية وخارجية 

)مث������ل احل������ركات التحررية يف 

بلدان الع������امل الثالث ويف املحور 

ال�ض������وفييتي مبا معه من بلدان 

اإلخ(؛ وت�ض������ليع  وحركات حليفة 

املجتمع بكيفية مت�ض������اعدة، مع 

اإنت������اج حالة م������ن الغرتاب يف 

بالتوازن  واإقرار  العامة؛  احلياة 

وبتع������دد  والدولت������ي  ال������دويل 

ب�ضحنة  واإن  والثقافات  الهويات 

م������ن الحتقار للّت������ي تتحّدر من 

خ������ارج اأوروبة؛ وظه������ور مقولة 

أو�ضاط ال�ضعوب  »فّرق ت�ضْد« يف ا

»اجلنوبية«.

اإن ذل������ك جمتمع������اً �ض������يجد 

مام  اإىل الأ نوعي������اً  كب������رياً  دفعاً 

ح������داث الثالثة العظمى،  مع الأ

خري من  التي �ضتربز مع العقد الأ

القرن الع�رصين، وه������ي نتائج حرب اخلليج 

وتفكك املنظومة ال�ضوفيتية وانطالق ثورتي 

املعلومات والت�ضالت، يف الوليات املتحدة 

ول والثاين فقد  خ�ضو�ض������اً. اأما احلدثان الأ

أدلة على اإمكانية ا�ض������تفراد العامل من  اأوجدا ا

قبل الوليات املتحدة، يف حني قدم احلدث 

أدلة على احتمال �ض������بط العامل يف  الثال������ث ا

»قرية كونية واحدة« �ضتحتاج اإىل امل�ضوِّغات 

ليات القت�ضادية  ال�ضيا�ضية والثقافية، واإىل الآ

والعلمية ورمبا كذلك الع�ضكرية. فكان ذلك 

مبثابة حتقيق حلم الغرب يف القرن التا�ض������ع 

ع�������رص، والع�رصين املتمث������ل يف حتقيق هيمنة 

�رْب حكومة عاملية  كلّية عل������ى العامل، لي�ص ع�����
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واحدة )كو�ضموبوليتية(، واإمنا ب�ضيغة اإعادة 

بنائه كلّي������اً، وفق الظاهرة اجلديدة، العوملة، 

ومقت�ض������ياتها: بدلً من )فّرق، ت�ض������ْد(، تربز 

مقولة )وّحْد، ت�ض������ْد(، دون التفريط باملقولة 

وىل. ولك������ن معي������ار التح������ول باجتاه هذه  الأ

الو�ضعية �ض������يظهر من قلب املجتمع الغربي 

أ�ض������مايل نف�ضه، ليكت�ضب –يف  ال�ضناعي الرا

النظ������ام العامل������ي اجلديد- طابع ال�ض������مول 

أفقياً؛ نعني به  والكلية والعمق، اأي عمودياً وا

خري، الذي برز بادئ ذي  »ال�ّض������وق«. فهذا الأ

بدء بو�ضفه حقاًل جيو�ضيا�ضياً اقت�ضادياً تتم 

لعي وما  فيه عمليات التبادل القت�ضادي ال�ضِّ

ينطوي علي������ه، يتحول هنا اإىل »الكّل«، الذي 

على جمموع مظاه������ر احلياة اأن متر به، كي 

تكت�ضب �رصعيتها، من القت�ضاد اإىل ال�ضيادة 

فالف������ن فالعلوم كله������ا فالثقاف������ة فاجلمال 

فالعالق������ات الب�رصي������ة اإلخ. )ه������ا هنا جتُب 

مريكي ت�ضوْم�ضكي يف  حالة اإىل الباحث الأ الإ

مريكي  أم البقاء- ال�ض������عي الأ كتابه )هيمنة ا

اإىل ال�ضيطرة على العامل. دار الكتاب العربي 

بلبنان(.

أ الفل�ض������في  اإن الكوجيت������و اجلديد )املبدا

على( عليه اأن يوحد العامل مبا يف  املنهجي الأ

ذلك الثقافة. فاإذا كانت »ما بعد احلداثة«، 

التي ت�ض������اعد ح�ض������ورها مع ظهور النظام 

العاملي اجلديد، قد و�ضعت مو�ضع التهام ما 

�ضا�ضية« التي كّونت احلداثة  �ضمته »الأمناط الأ

)ومنها العقالنية والتقدم التاريخي والنزعة 

ن�ضانية والتفاوؤل التاريخي بالعلم(، فاإنها  الإ

مر مفتوحاً دون اأن تقول، باحتمال  ترتك الأ

أين؟ اإنها ت������رتك العامل، الذي  أو باآخ������ر: اإىل ا ا

أي������دي نظام عاملي جديد  تراه مرتحاًل، بني ا

أ�ضمالية  ميعن فيه تفكيكاً وت�ضديعاً بقيادة را

متوح�ض������ة، ل ت������رى من العقالني������ة والتقدم 

ن�ض������انية والتف������اوؤل  التاريخ������ي والنزع������ة الإ

التاريخ������ي اإل ما مّير عرْب »ال�ض������وق الكونية 

لية »اجلديدة«،  لعية املتوح�ضة«. وبهذه الآ ال�ضِّ

تغدو الثقافة ثقافة هذه ال�ضوق وما حتتمله 

من حيثيات متحدرة منها ومن خارجها، اأي 

خرى، التي  وطان وال�ضعوب والأمم الأ من الأ

أ�ضواقاً«  ت�ض������عى تلك ال�ضوق اإىل ت�ض������يريها »ا

تندرج فيها، بالعتبارين البنيوي والوظيفي. 

مر كذلك، فاإن الطريق تكون  وحيث يغدو الأ

ق������د ُمّهدت اأمام عملي������ة »ثقافية« من طراز 

جدي������د، وتقوم عل������ى توحيد الع������امل )بلدان 

النظام العاملي اجلدي������د وماتبقى من بلدان 

يف املعم������ورة( توحيداً »ثقافي������اً« حتت راية 

ال�ض������وق اإياها. ويف هذا يكمن اجتاه لتنميط 
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�ض������ة له  العامل ولثقافت������ه املنطلقة منه واملكرِّ

بي�ضتيمولوجي. ومن  واملوؤ�ض�ضة يف احلقل الإ

هذا املوقع كما من مواقع اأخرى، راحت تربز 

عملية انتقاد وا�ضعة النطاق ومفعمة بال�ضعور 

بال�ضتفزاز لذلك الجتاه الثقايف التنميطي 

والتوحي������دي ال�ض������وقي من قب������ل جمموعات 

حزاب واملوؤ�ض�ض������ات  متعاظمة من الدول والأ

يديولوجية يف بلدان  الثقافي������ة واحلزبية والإ

أوروبي������ة، مثل فرن�ض������ا واإيطاليا واإ�ض������بانيا.  ا

فق������د راحت ه������ذه املرجعي������ات تالحظ اأن 

بلدانها اأ�ض������بحت مهددة بثقافاتها الوطنية 

ع������رب اخرتاقها من »ثقاف������ة العوملة«. ويغدو 

ذلك اأعمق و�ض������وحاً، حني يو�ض������ع يف �ضياق 

الرتاب������ط بني القت�ض������اد العومل������ي ووظائف 

الثقاف������ة العوملية حياله. )انظر: م�ض������طفى 

عبد الغني- اجلات والتبعية القت�ض������ادية. 

مركز احل�ضارة العربية(.

وق������د كان فوكوياما و�ض������ع يده على تلك 

العملية الثقافية الختزالية ل�ضالح العوملة، 

ح������ني كتب قبل ب�ض������عة اأعوام يف �ض������حيفة 

تف������كك  اإن   :)2001/2/25 )نيوزوي������ك- 

الحتاد ال�ض������وفييتي قب������ل احلادي ع�رص من 

مريكا املت�ضاعدة  �ضبتمرب اأخلى ال�ض������احة لأ

يف قوتها التكنولوجية باجتاه القرية الكونية 

وعلى نحٍو يف�ضي اإىل اإنهاء »الدول القومية 

ن »كل �ض������يء اختل������ف اليوم«.  التقليدية« لأ

وقيا�ض������اً على هذا الذي اختلف يف كل �ضيء 

عن �ضابقه، يرى فوكوياما اأن ثقافات ال�ضعوب 

مريكية«، �ضتح�رص  املتعددة، رمبا با�ضتثناء »الأ

»يف �ضندوق منف�ض������لة عن ال�ضيا�ضة وتن�ضب 

اإىل عامل احلياة اخلا�ض������ة«. وملا كانت »اأوراق 

أ�ض������بحت- يف يٍد واحدة«  اللعب������ة كلها –قد ا

أُغلقت الدائرة  مريكية العوملية، فقد ا ه������ي الأ

�ض������المية-  يف وجه تلك الثقافات، ومنها الإ

العربي������ة؛ اإل اإذا قبل اأ�ض������حابها »العلمانية 

معتقداً«، اأي –هن������ا مبعنى اأويل- العلمانية 

دة بثقافة العوملة. املعمَّ

-2-
أولية ل ي�ضح جتاهلها، اإذا  تلك معطيات ا

أ�ضئلتها«  أريد ل�»الثقافة العربية الراهنة وا ما ا

اأن تكون مو�ض������وع بحث علمي. واأهمية ذلك 

تاأتي من اأن الثقاف������ة املذكورة مل يعد البحث 

فيها ممكناً اإل يف عالقة ت�ضايفية مع ثقافة 

الغ������رب، الذي غدا يف »ِعقر الدار العربية«، 

خ�ضو�ض������اً مع ت�ض������ّدع امل�رصوع ال�ضيا�ض������ي 

الثقايف، الذي قاده حممد علي وابنه اإبراهيم، 

والذي اأف�ض������ح ذلك عن نف�ض������ه يف معاهدة 

كوتايه التي اأرغ������م حممد علي على توقيعها 

�ضارة  مع انكلرتا وفرن�ضا عام 1841. ومع الإ
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خرية ثقافة الغرب  أننا نعني بالثقافة الأ اإىل ا

الهيمنية يف داخله )هيمنة اأ�ض������حاب الرثوة 

عالم على املهم�ضني واملُفقرين  وال�ضلطة والإ

واملق�ضيني عن القرار(، ويف خارجه )هيمنة 

أولئ������ك على بلدان العامل الثالث ورمبا كذلك  ا

أو بع�ض������ها(،  ن على بل������دان العامل الثاين ا الآ

أنها  فاإننا نبقى ننظر اإىل ثقافة الغرب على ا

اأكرث من كونها ثقافة الهيمنة املذكورة. اإنها، 

كذلك، ثقافة �ضعوب الغرب، التي ل تتماهى 

مور، خ�ضو�ض������اً  مع تلك. وهذا من طبائع الأ

اإذا نُظر اإليها من مواقع الختالف واخلالف 

وال�رصاع يف املجتمعات الغربية ذاتها. وهذا 

ما جعلنا نتحدث فوق –بالعتبار الوظيفي- 

عن ثقافة الهيمن������ة والثقافة املهيمن عليها، 

مر الذي مل ي�ض������ع اإدوارد �ض������عيد يف كتابه  الأ

عن »ال�ضت�رصاق« يده عليه، حني حتدث عن 

»ثقافة غربي������ة واحدة« يف موقفها »العقلي« 

م������ن ال�������رصق وع������ن »ثقافة غربي������ة متعددة 

ن�ض������اين  ن�ض������اق واملي������ول« يف موقفها »الإ الأ

العاطفي« من ال�رصق.

يف �ضياق ذلك كله وعرب تعقُّب التحولت 

التي طراأت عل������ى عالقة الثقاف������ة العربية 

ها الهيمني املذكور  بالثقافة الغربية )يف �ضقِّ

حتدي������داً(، ميك������ن اأن ن�ض������ل اإىل م������ا ميكن 

�ض������وغه مبثابة قانوني������ة ناظمة للعالقة بني 

الداخل الثقايف العربي وبني اخلارج الثقايف 

الغربي، على النحو الت������ايل، الذي ناأخذ يف 

�ض������وئه بالعتب������ار العميق جدلي������ة الداخل 

واخل������ارج: ازدادت هيمنة اخل������ارج الغربي 

الثقايف على الداخ������ل العربي الثقايف طرداً 

مع تعاظ������م الخرتاقات البنيوية والوظيفية، 

التي مار�ضها ذاك على هذا.

و�ضتت�ض������ح هذه القانونية الناظمة بعمق 

اأكرب، ح������ني ن�ض������ع يف العتب������ار اأن جدلية 

أ�ضا�ض������اً-  الداخل واخلارج املذكورة تتمثل –ا

يف اأن اخل������ارج يوؤثر يف الداخل مبقت�ض������ى 

خري؛ مما  اإحداثي������ات واحتم������الت ه������ذا الأ

يعن������ي اأن اخل������ارج ل ميكن������ه اأن يقفز فوق 

الداخل يف حال تاأثريه فيه. وملا كان اخلارج 

املذكور ق������د حقق وما ي������زال يحقق قفزات 

هائلة م������ن التق������دم التكنولوج������ي والعلمي 

)ثورتي املعلومات والت�ض������الت( والع�ضكري 

عرب توظيفها يف خدمة التاأ�ض������ي�ص لل�ض������وق 

الكوني������ة ال�ض������لعية وعوملته������ا، ف������اإن جدلية 

أو  الداخل واخل������ارج راحت تتزع������زع بقدر ا

باآخ������ر وعلى نحو مفت������وح، بحيث قد ميكن 

القول بان اإمكانية اخ������رتاق الداخل العربي 

املف������كك احلطامي يف تخلف������ه وتخليفه عرب 
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آليات ال�ض������تبداد الرباعي )ا�ضتئثار بالرثوة  ا

عالم وباحلقيقة( ومن قبل  وبال�ض������لطة وبالإ

ذلك اخلارج، تعاظمت اإىل درجة ا�ضتباحته. 

وهاهنا ي�ض������بح اخل������ارج وجهاً م������ن وجوه 

ن�ضيج الداخل، كما يغدو الداخل ملحقاً من 

خري  مالحق اخلارج؛ واإن كّنا نرى اأن هذا الأ

واً ملراعاته يف  يف ا�ضتباحته لذاك يظل مدعُّ

اإحداثياته واحتمالته.

بع�������ص  نح������و  ننعط������ف  لعلن������ا  ن،  والآ

خ�ضو�ض������يات املوق������ف املت�ض������لة باإمكانات 

مريكي������ة عل������ى العامل  الهيمن������ة الثقافي������ة الأ

عموم������اً، وعل������ى ثقاف������ة العرب خ�ضو�ض������اً 

بُعجرها وبُجرها. نع������م، لقد انتهت مرحلة 

مريكية  التخمني حول احتمالت ال�ضيطرة الأ

أو  على العامل ثقافي������اً، وبداأت مرحلة القطع ا

بع�ض������ه يف اإمكانية حتقيقه������ا، بعد جتارب 

مريرة عا�ض������تها جمموعة من �ض������عوب العامل، 

ومن �ضمنها ال�ضعبان الفل�ضطيني والعراقي. 

فقبل احلادي ع�رص من �ض������بتمرب �ضاد اجتاه 

أو�ضاط ثقافية عديدة ومتنوعة من العامل  يف ا

ي������رى اأن النظام اجلدي������د الوليد قد يتمكن 

من اقتحام القت�ض������اد العاملي ورمبا كذلك 

ال�ضيا�ضة العاملية وحقولً اأخرى. ولكّن احلقل 

الثقايف �ضيبقى منيعاً وع�ضرياً على ذلك؛ وهو، 

قوى  أو الأ من ثم، رمبا كان ال�ضتثناء الوحيد ا

يف هذه العملية. وعل������ى ذلك، انطلق القول 

التايل كالنار يف ه�ض������يم، وه������و اأن »الثقافة« 

خري لدى ال�ضعوب  مان الأ �ضتبقى �ض������مام الأ

امل�ضتهدفة من النظام العوملي اجلديد. وقد 

اأوج������د القول املذكور حال������ة من الرتياح يف 

و�ض������اط الثقافي������ة العربية، ب������ل حالة من  الأ

الطمئنان، حتولت �ضيئاً ف�ضيئاً اإىل ما يقرتب 

من العتقاد باأن منازلة النظام اإياه �ض������تبقى 

مفتوحة عرب الفعل الثقايف. اأما التاأكيد على 

ذلك فجاء م������ن اأن بنية ال�ض������عوب الثقافية 

ل�ضيقة بها، كما هي ل�ضيقة بجلودها. وعلى 

هذا، انطلق������ت الدعوة للع������ودة اإىل الرتاث 

�ض������المي مبثابته حافزاً للحفاظ  العربي والإ

�ض������يلة«، التي نُظر  على »الثقافة العربية الأ

أنها واحد من »الثوابت« القطعية،  اإليها على ا

بي�ض������تيمولوجي  والإ التاريخي  بالعتباري������ن 

)املعريف التاأ�ضي�ضي(.

ح������داث مع حرب  بي������د اأن ت�ض������اعد الأ

اأفغان�ض������تان والنتفا�ض������ة الفل�ضطينية وغزو 

������يادية، اأخذت  العراق وانتفا�ض������ة لبنان ال�ضِّ

�ض������ارات الربقية« ما يدعو اإىل  تقدم من »الإ

الت�ض������اوؤل فيم������ا اإذا كان »الثاب������ُت الثقايف« 

قاباًل لالخ������رتاق، بحيث قد يخ�ض������ع لعدد 
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من الحتمالت، منها تفكيكه، واإعادة بنائه 

وفق احتياجات املخرتقني، وال�ضتعا�ضة عنه 

ببديل ه������و »الثقافة العوملية«، وغريها. ففي 

اأفغان�ضتان برز مطلب حتديثها ثقافياً باإ�رصاف 

اأمريك������ي؛ ويف فل�ض������طني انطلقت اجتاهات 

تزوير الرتاث الفل�ض������طيني العمراين والفني 

�ض������طوري واللغوي بت�ض������جيع  املو�ض������يقي والأ

أو ب�ض������مت اأمريكي؛ ويف العراق كان اجتاه  ا

تدمري الذاكرة التاريخية الرتاثية �ضاخباً اإىل 

درجة اجلرمية؛ ويف لبنان ن�رصت �ض������حيفة 

�ض������بوع خرباً مفاده  الد�ض������تور منذ قريب الأ

أربعة ماليني دولر و�ض������عت يف ال�ضفارة  اأن ا

�ض������اتذة  مريكي������ة بلبن������ان رهن ت�رصف الأ الأ

عالميني اللبنانيني، اإ�ض������افة  اجلامعيني والإ

اإىل اأن موظفني يف ال�ضفارة املذكورة حاولوا 

نكليزي  دب الإ توزيع كتب جامعية لق�ض������م الأ

يف ف������رٍع جامعي مبدين������ة �ض������يدا. وبكلمة 

مريكي  اإجمالية، يتاأ�ض�ص امل�رصوع الثقايف الأ

يف »اإ�ض������الح واقع احلال« يف ه������ذه البلدان 

وغريه������ا، على نحو ينتج حال������ة من التوازن 

و�ضط« وبكيفية ميكن  الثقايف« يف »ال�رصق الأ

اأن تق������ود اإىل التدخ������ل يف ن�ض������و�ص دينية 

)القراآن( واأخرى، كما يف املناهج املدر�ض������ية 

واجلامعية وغريها.

ن يف  اإن رهان������اً تاريخياً هائ������اًل يربز الآ

أو�ضاط النظام العوملي على اإمكانية اخرتاق  ا

الثقافة العربي������ة باأحد الحتم������الت، التي 

أتينا على ذكرها تواً، بالرغم من اأن ذلك قد  ا

يكون مبثابة ما ندعوه »ا�ض������تحالة مفتوحة«، 

اأي حال������ة مفتوحة باجت������اه التحقق وباجتاه 

ن يتحدد  ا�ض������تحالته، كليهما، وال�ض������وؤال الآ

بال�ض������يغة التالية: هل »�ضيكت�ض������ف« العرب 

ما عليهم اأن ينجزوه على هذا ال�ض������عيد وما 

مر  أوا فيه، حقاً مع العلم اأن الأ عليهم اأن يبدا

أ لدى  ج������ّد كبري ومعقد ومرك������ب. وهنا، نقرا

بريجن�ض������كي ما يدعم جّدي������ة املوقف، حتى 

حّد اأق�ض������ى قد ل يدركه من العرب اإل من 

خرج من دائرة »ال�ضتبداد الرباعي العربي« 

أتينا على ذكره  أو فعاًل؛ وهو ال������ذي ا نظ������راً ا

�ضابقاً.

يق������ول بريجن�ض������كي يف كتاب������ه »رقع������ة 

ال�ض������طرجن« على ال�ضفحة 41 )طبعة عمان 

ر ال�ض������يطرة الثقافية  1999( ما يلي: »مل تقدَّ

حّق قدرها كعامل من عوامل النفوذ العاملي 

مريكي. فبغ�ص النظر عن موقف املرء من  الأ

قيمته������ا الذوقية، ف������اإن الثقافة اجلماهريية 

مريكية متار�ص جذباً مغناطي�ضياً خ�ضو�ضاً  الأ

فالم والربامج  على �ض������باب العامل.. حتتل الأ
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أرباع ال�ض������وق  مريكية ثالثة ا التلفزيوني������ة الأ

نرتنت،  نكليزي������ة هي لغ������ة الإ العاملي������ة.. الإ

والن�ض������بة الغالبة من الدرد�ضة العاملية على 

مر الذي  الكومبيوتر ت�ض������در عن اأمريكا، الأ

مريكيني يوؤثرون على م�ضمون كامل  جعل الأ

التخاطب العاملي. واأخ������رياً، فاإن اأمريكا قد 

اأ�ضبحت كعبة الباحثني عن التعليم املتقدم، 

حيث يق�ض������د اأمريكا حوايل ن�ض������ف مليون 

طالب اأجنبي يختار كثريون من اأف�ضلهم عدم 

الع������ودة اإىل بالدهم«. ويخل�ص بريجن�ض������كي 

اإىل القول »ال�ضيا�ضي الثقايف« امللفت: »ميكن 

مريكية  العثور على خريجي اجلامع������ات الأ

�ض������من الت�ض������كيالت الوزارية يف جميع دول 

العامل تقريباً«.

ويبدو، هن������ا، القول �رصورياً باأن الثقافة 

العربي������ة وحامله������ا اللغوي، اللغ������ة العربية، 

متج������ذران يف التاريخ العربي كما يف الواقع 

العربي الراهن، بحيث ميكن القول باأن وجود 

حامل اجتماعي ح�ض������اري لكلتا الظاهرتني 

لبد اأن يقوم عل������ى منط من التوازن معهما 

أو التوا�ضج اأو اخللل وال�ضطراب، اأو كذلك  ا

أنهما  على منط من الغرتاب؛ مما ي�ضري اإىل ا

ل ميك������ن اأن يخ�ض������عا لبح������ث علمي اإل يف 

عالقة مت�ض������ايفة مرتابطة مع ذلك احلامل 

الجتماعي احل�ضاري.

وهن������ا، تنب�ض������ط كث������ري من امل�ض������كالت، 

الت������ي تتدخل يف خ�ض������ائ�ص الثقافة واللغة 

العربي������ة، ومنه������ا ازدواجية اللغ������ة، وترّهل 

������بات  بداعية، وحالة ال�ضُّ احلوافز العلمية الإ

التي تعي�ضها »املوؤ�ض�ضات الثقافية« مبختلف 

طرزها وانتماءاتها، من املدر�ضة اإىل اجلامعة 

حداث العظمى  فمراكز البحوث. بيد اأن الأ

التي جتت������اح الع������امل عوملياً ثقافي������اً، تطرح 

اأمام اجلميع ت�ض������اوؤلً ذا �ض������حنة ا�ضتفزازية 

وماأ�ضاوية: هل من �ضاأن ذلك جميعه اأن يقود 

بداع  اإىل »ا�ض������تقالة« العرب من التاريخ والإ

ف������ق  �ض������ارة اإىل اأن الأ احل�ض������اري؟ وم������ع الإ

قليمي والدويل يحتمل عبء ذلك  العربي والإ

خر« ما زال  فق »الآ ال�ضوؤال اخلطري، اإل اأن الأ

قائماً، بالرغم مما كتبه موؤرخ فرن�ضي بروح 

من الت�ض������اوؤم العميق، على النحو التايل: اإن 

العوملة »مل تغت�ضب.. ثقافات ال�ضعوب فقط، 

 J.le أي�ضاً التاريخ«. )انظر واإمنا اغت�ضبت ا

Gotf يف: 
Heurs et malheurs de mondialisations- 

Le Monde du 162001/11/، P، 118-(.
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أتينا عليه فيما �ضبق قمنٌي  اإذ ذلك الذي ا

اأن ي�ضعنا اأمام املحذور التايل:

اإن ما يطرحه رهط من الباحثني من �ضاأنه 

ن  اأن يف�ضي اإىل الت�ضكيك يف التحدث، من الآ

ف�ض������اعداً، عن »ثقافة عربية«، ناهيك عن 

»الثقافة« عموماً. فقيا�ض������اً على القول ب�»ما 

أ�ض������مالية« ل�)لي�ضرت ثورد عام 1996(  بعد الرا

والدخ������ول يف »النظام العاملي اجلديد«، راح 

جمع من الكّتاب يب�رصون ب�»بعديات« جديدة، 

كما اأخذ اآخرون يب�رصون ب�»نهايات« جديدة. 

فقد ق������ال دانييل بيل ع������ام 1990 ب� »نهاية 

اأوبرين عام  يديولوجيا«، وقال ريت�ض������ارد  الإ

1992 ب�»نهاية اجلغرافيا«، واأعلن فوكوياما 

عام 1993 عن »نهاية التاريخ«، وب�رّص را�ضل 

جاكوبي عام 2001 ب�»نهاية اليوتوبيا«. وكان 

رولند اأرون�ض������ون قد حتدث عام 1995 عن 

»ما بعد املارك�ضية«، واأتى بعده كري�ضتوفر بتلر 

)عام 2002( ليعلن ع������ن »مابعد احلداثة«. 

وا�ضتمراراً يف ذلك ويف �ضوئه، ي�ضبح وارداً 

اأن يجري الكالم على »ما بعد الثقافة«، ومن 

ث������م على »ما بعد الثقاف������ة العربية«. وحيث 

يكون ذلك، ي�ضقط مو�ضوع بحثنا، من حيث 

هو.

 واحل������ق، اإن الثقاف������ة م������ن حي������ث هي 

قيمة اإن�ض������انية ومفهوم نظري واإنتاج معريف 

يتحقق يف ف�ض������اء فكري اجتماعي عمومي، 

أو يكاد يتوقف من ح�ض������اب العوملة-  يتوقف ا

النظ������ام العاملي اجلديد. ذل������ك اأن اجلهود 

الهائلة الت������ي تُبذل ل�»ت�ض������ليع الثقافة« عرب 

جعلها مقرتنة مبفهوم ال�ض������لعة القت�ضادية 

ال�ض������تعمالية القابلة لالجتار بها يف �ض������وق 

التجارة، هي ما ي�ض������جل راهناً على احلركة 

الثقافية يف الوليات املتحدة خ�ضو�ضاً؛ مما 

جعل مفكري������ن وكّتاباً ي�ض������عرون بالفزع من 

�ضاءة للجهود املديدة، التي بذلتها موؤ�ض�ضة  الإ

ن�ضاين الرفيع  اليون�ض������كو عرب خلق الوعي الإ

باأن »الثقافة ق�ضية اأكرث اأهمية مبا ل يقا�ص 

من اأن ترتك للتجار فح�ض������ب«. )انظر جان 

بيري وارنيي- عومل������ة الثقافة، الدار امل�رصية 

اللبنانية، القاهرة 2003، �ص106(.

وبه������ذا العتب������ار، تنحّط الثقاف������ة بنيًة 

وظيفية، لتغدو اأحد جتليات التَّ�ضليع التجاري 

اخلا�ض������ع لتقلبات ال�ض������وق ورغبات التجار 

ع������الن والدعاية، اأي مايدخل يف  آليات الإ وا

حقل ما اأطلق عليه »جمتمع املعرفة«. وهذا 
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م������ا جعل فران�ض������وا ميرتان يوّج������ه التحذير 

التايل: »م������ن ذا ي�ض������تطيع اأن يتعامى اليوم 

عن التهديد الذي يواجهه العامل الذي تغزوه 

بالتدريج ثقافة واحدة.. تتحرك حتت غطاء 

الليربالية القت�ض������ادية؟.. فهل قوانني املال 

والتكنولوجي������ا تو�ض������ك اأن حتقق ما اأخفقت 

نظمة ال�ضمولية يف حتقيقه؟«. الأ

)عن: معت�ض������م زكي ال�ض������نوي- خماطر 

مريكي������ة عل������ى الدول  العومل������ة الثقافي������ة الأ

ردن، �ضبتمرب  العربية. املجلة الثقافية يف الأ

عام 2003، �ص25(.

اإذاً، حت������ى ح������ني يظل احلدي������ث قائماً 

على »ثقاف������ة عوملية«، فاإن اللتبا�ص البنيوي 

ال������ذي يخرتق منظوم������ة املفاهيم  اخلطري، 

العوملي������ة القائمة عل������ى »تلْبي�������ص« املفاهيم 

و»تعْمية« دللتها، �ض������يظل عائقاً جّدياً اأمام 

�ضبط مفهوم الثقافة عامًة، والثقافة العربية 

بخا�ضة. من هنا، كان العود اإىل هذا املفهوم 

بي�ضتيمولوجي،  �رصورة حا�ضمة، بالعتبار الإ

كي تت�ض������نى مواجهة املوق������ف بحٍد كاف من 

ت�ض������اق املنهجي والنظري. ومع احل�ضور  الإ

�ض������كايل الكثيف للمفهوم اإي������اه، قد يتفق  الإ

على املفهوم النرتوبولوجي ل�)اإدوار تايلور(، 

واملفه������وم ال������ذي قدم������ه )موؤمتر مك�ض������يكو 

العاملي لل�ضيا�ض������ات الثقافي������ة لعام 1982(، 

النف�ضي  واملفهوم  ال�ضو�ض������يولوجي،  واملفهوم 

القيمي؛  الأخالقي  خر  والآ )ال�ضيكولوجي(، 

اأو قد يتفق على هذه جميعاً، كلٌّ من موقعه. 

أننا �ض������ناأخذ ذلك وغريه بعني العتبار،  ومع ا

أنن������ا ن������رى اأن املفهوم، الذي ي�ض������تجيب  اإل ا

خل�ضو�ض������ية هذا البحث، اإمنا يتقاطع  مع 

أننا  »احلقل املعريف«. وعلى هذا، قد يت�ضح ا

مة ما مبثابتها  أو لأ ن�ضبط »الثقافة« ل�ضعب ا

النواظم الفكرية العامة، التي تُن�ض������ئها هذه 

مة يف تاريخها والتي تقوم هي ذاتها –يف  الأ

خرية بخ�ضائ�ضها.  ن نف�ضه- بطبع هذه الأ الآ

فتظه������ر )اأي الثقافة( من حيث هي، كذلك، 

�ض������ارة  أح������د جتلّيات هويتها الذاتية؛ مع الإ ا

مة  أنها واإن ظه������رت واحدًة يف نطاق الأ اإىل ا

أنها ل توجد اإل عرب التعددية  وال�ض������عب، اإل ا

الفئوية والطبقية والطائفية وغريها املتمثلة 

أنها  ؛ واإىل ا خريي������ن، اأولً يف حي������اة ذين������ك الأ

أنها على  متحركة متغرية مفتوحة ثانياً؛ واإىل ا

جنبية  عالق������ة ما مع غريها من الثقافات الأ

ثالث������اً، كاأن يكون منط ه������ذه العالقة قائماً 

على املثاقفة والندية اأو على التبعية اأو على 

ال�ضتفرادية، وغريها.

ولق������د م������ّرت عالق������ة الثقاف������ة العربية 
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بالثقافات الغربية منذ بواكري النه�ضة العربية 

احلديثة يف اأواخر القرن الثامن ع�رص )انظر 

أ�ض������مالية  يف ذلك كتاب بيرت غران: تاريخ الرا

يف م�رص( مبرحلتني اثنتني كربيني قد تكون 

مرحلة ثالثة اأتت بينهما، واإن بدرجة �ضئيلة 

أما املرحلتان فتتمثالن بالثانية  وتاأثري قليل. ا

خرى،  والثالثة املذكورتني اأعاله، يف حني اأن الأ

وهي املثاقفة والندية، فلعلها ظهرت بو�ضوح 

وىل من النه�ض������ة على اأيدي  يف العه������ود الأ

�ض������الحيني والتنويريني يف م�رص  ثلة من الإ

و�ض������ورية وتون�ص  والع������راق، كما ظهرت يف 

بع�ص عهود ال�ضتقالل ال�ضيا�ضي الذي نالته 

�ض������ارة اإىل اأن  بع�������ص البلدان العربية؛ مع الإ

مرحلة التبعّي������ة اخرتقتها حلظات كثرية من 

الكفاح من اأجل ال�ض������تقالل الثقايف الوطني 

اأن مرحل������ة ال�ض������تفرادية  والقوم������ي، واإىل 

اأخذت تتبلور مع ت�ض������اعد النظ������ام العاملي 

خري من القرن  اجلديد انطالقاً من العقد الأ

الع�رصين، وتت�ض������اعد م������ع احلادي ع�رص من 

�ض������بتمرب وحربي اأفغان�ضتان والعراق كما مع 

حداث احلالية يف لبنان و�ضورية. الأ

يف �ضوء ذلك الت�ضنيف الثقايف التاريخي 

للعالق������ة التي عنيناها ب������ني احلقل العربي 

واحلق������ل الغربي، ميكن التمييز رمبا متييزاً 

أ�ضئلة املراحل الثالث. فاإذا كانت  دقيقاً بني ا

أ�ضئلة  وىل من النه�ضة قد طرحت ا العهود الأ

التاأ�ض������ي�ص الثقايف اجلديد من الداخل عرب 

�ضالح الديني والدنيوي املطابق وباملمكنات  الإ

الذاتية املتاحة وعلى نحو منب�ض������ط ومفتوح 

)وكان ذلك قبل تعرُّف الغرب ال�ض������تعماري 

على الع������امل العربي وقبل تع������رف هذا على 

ذاك(، ف������اإن مرحل������ة الدخ������ول يف التبعي������ة 

العربية للغرب ال�ضتعماري ال�ضاعد اأنتجت 

أ�ض������ئلة احلرية والتقدم واملقارنة بني الغرب  ا

وال�رصق، واإمكانية اخلروج من حالة التخلف. 

خر ولكن  كما ظهر �ضوؤال الهوية والذاتية والآ

دومنا لهاث ولتوتر ولماأ�ضاوية اإل يف اأزمنة 

متاأخ������رة من مرحلة التبعي������ة املذكورة، واإىل 

أ�ض������ئلة لعلها متثل،  هذا وذاك، ظهرت ثالثة ا

جمتمعة، بنية تاأ�ضي�ض������ية مركب������ة تقوم على 

ال�ض������تقالل الوطني واحلداثة، والوحدة اأو 

الت�ضامن القومي.

وقد عان������ت الثقافة العربي������ة يف داخل 

حامله������ا اأو حوامله������ا الجتماعي������ة العربية 

م������ن تقاطع ت�ض������نيفي تنهيجي م������ع الواقع 

ال�ضو�ضيو ثقايف والقت�ضادي ال�ضيا�ضي على 

نحٍو لف������ت بقوة. فهزمية امل�������رصوع العربي 

أوائل القرن الع�رصين  النه�ضوي التنويري يف ا
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كانت مبثابة �ضعود مل�رصع اآخر، اأخذ يف�ضح 

ع������ن نف�ض������ه بقوة مت�ض������اعدة ه������و امل�رصوع 

ال�ض������هيوين؛ مما راح يف�ض������ح يف املجال اأما 

ت�ض������اعد قوي لثالثة اجتاهات اإيديولوجية 

ثقافي������ة لها خ�ضو�ض������ية ال�ض������وؤال الرتاثي. 

ول فقد ظهر ب�ض������يغة �ضلفية  اأما الجتاه الأ

�ضالف مل يرتكوا  ما�ض������وية تنطلق من اأن »الأ

خالف«، مق�ض������يًة بذل������ك مفهوم  �ض������يئاً لالأ

التاريخ والع�������رص القائم )الداخلي اجلاهلي 

ثم بق������در ما(. واأخذ  واخلارج������ي الغربي الآ

الجتاه الثاين منحى التمجيد للغرب- العلم 

والدميوقراطية، مقابل  والقوة  واحل�ض������ارة 

النظ������ر اإىل ال�������رصق )العرب������ي( مبثابة عامل 

اخلم������ول العلمي واحلداث������ي والعقلي ولكن 

�ضطوري  يديولوجي والأ »الزدهار« الديني الإ

وال�ضتبداد ال�ضيا�ضي الظالمي. اأما الجتاه 

الثالث فربز ب�ض������فته باحث������اً عن »احلقيقة« 

خذ  ولني، وراف�ض������اً الأ يف كال الجتاهني الأ

بواح������د منهما على ح������دة؛ موؤ�ض�ض������اً بذلك 

د م������ال يتوحد، على  لنزع������ة »تلفيقية« توحِّ

من������ط حماولة التوحيد بني الزيت واملاء، اإىل 

جانب ذلك كله، ن�ضاأت اإرها�ضات اجتاه رابع 

على �ض������عيد الق�ضية الرتاثية العربية ي�ضعى 

ل�ضبط حيثياته مب�ض������اعدة مفاهيم التاريخ 

والتقدم والرتاث والتعددية القرائية الرتاثية 

والتميي������ز ب������ني مفاهيم ال�ض������تلهام الرتاثي 

والتبني التاريخي والعزل التاريخي والواقع 

مبثابته معياراً معرفياً واإيديولوجياً يف النظر 

اإىل القراءات الرتاثية.

ومع ت�ض������اعد ح�ضور ال�ض������وؤال الرتاثي 

كان  خ�ضو�ض������اً(،  �ض������ويل  الأ �ض������المي  )الإ

الواق������ع العربي يزداد ا�ض������طراباً ونكو�ض������اً 

عن ا�ض������تحقاقات التقدم والتوحيد وجماراة 

خ������ذ يف التعملق. لق������د اأخذت  خ������ر« الآ »الآ

أ�ض������ئلة الثقافة العربية تختزل اإىل ما ميثل  ا

مقاربة للواقع العربي على نحٍو اإيديولوجي 

براغماتي يفتقد امل�ضتقبلية والتوهج والثقة 

بالتاري������خ، بق������در م������ا يدنو م������ن مرجعيات 

ال�ضتبداد ال�ضيا�ضي وال�ضمور الثقايف: لقد 

زاد طغيان النظام ال�ضيا�ضي العربي يف ازدراء 

الثقافة ويف احلجر عليها، ويف تفكيك بنية 

املثقفني وحماولة جعلهم يف قب�ضته ح�ضاراً 

أو ترغيباً. واإذا كانت هذه  أو اإف�ضاداً ا أو قمعاً ا ا

الو�ض������عية »الثقافية« قد ا�ضت�رصت يف معظم 

الع������امل العربي، اإل اأن احتمالت اأخرى كانت 

تدلل على وجودها ع������رب حدود من املمانعة 

الثقافية والثقافية ال�ضيا�ضية، اإىل اأن انق�ّص 

النظ������ام العامل������ي اجلديد عل������ى اجلميع يف 



33

الثقافة العربية

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

العامل العربي، ليجعلهم يعي�ض������ون –خ�ضو�ضاً 

يف بواك������ري ه������ذا النظام- حالة م������ن القلق 

وال�ض������طراب وال�ض������ك والت�ض������اوؤل والبحث 

أولية- وال�ض������وداوية اإ�ضافة اإىل ما  –بحدود ا

يقرتب م������ن الرعب اأمام »جمه������ول ما« وقد 

أو�ضاط من  راحت هذه الو�ض������عية تت�ض������ع يف ا

املثقفني وفئات عديدة من ال�ضعوب العربية، 

اعتق������اداً باأن »التاريخ« قد اأغلق اأمام العرب 

واأمثالهم.

بيد اأن منطاً من امل�ض������احلة مع التاريخ 

»املفقود« اأخذ يف�ضح عن نف�ضه، حني و�ضلت 

اأرهاٌط من املثقفني، خ�ضو�ضاً، اإىل اأن ما قد 

يكون تبقى للعرب اإمنا هو الثقافة، بو�ض������فه 

خري الوحي������د. )وهذا ما  مان الأ �ض������مام الأ

أتينا عليه يف مو�ضع �ضابق من البحث(. ومن  ا

ث������م، اإذا كانت القيادات ال�ضيا�ض������ية العربية 

�رصائيلي  ندغ������ام يف امل�رصوع الإ قد قررت الإ

مريكي، فاإن املثقفني �ض������يبقون يرفعون ل  الأ

آتهم له. لكن هذا احلال مل ي�ض������تمر طوياًل،  ا

د �رصباتها  اإذ اأخذت »الثقافة العوملية« ت�ض������دِّ

بق������وة نحو الثقافة العربي������ة عرْب عملية غري 

م�ض������بوقة يف التاريخ ملحا�رصة هذه الثقافة، 

قنية  وغريه������ا، من خ������الل ع�رصات م������ن الأ

الف�ض������ائية »العوملية« يف عمومها اأولً، ومن 

ع������الم املحلي العرب������ي الذي فقد  خالل الإ

–يف اإجماله- كل �ض������يء اإل العار ثانياً، ويف 

�ض������ياق مكابرة النظام العربي ال�ضيا�ضي عن 

ال�������رصوع يف اإ�ض������الح دميوقراط������ي يحافظ 

على ا�ضتقالل البالد ويعيد الكرامة للعباد. 

وي������داً بيد م������ع هذا كل������ه، انطلقت احلروب 

مالءات اخلارجية، وا�ضتمر  ال�ض������تباقية والإ

ف�ض������اد وال�ض������تبداد الداخلي.  الف�ض������اد والإ

�ضالح الدميوقراطي اإىل  وحتولت مطالب الإ

»كلمة حّق يراد بها باطل« على اأيدي اخلارج 

العوملي، واإىل »كلمة حق ولكن موؤجلة ب�ضبب 

الن�ض������غال مبنازلة العدو ال�ض������هيوين« على 

اأيدي بع�ص النظم العربية خ�ضو�ض������اً منها. 

مر يف عهدة موقف اأف�ضى اإىل حتوٍل  وبات الأ

جديد يف تاريخ الثقافة العربية، هذا التحول 

الذي و�ض������عها وو�ضع العامل العربي على حدِّ 

أنتج من ثم »كوجيتو جديداً« يف  ال�ض������يف، وا

احلقل الثقايف العربي )والعربي عامًة(.

أتينا  ف������اإذا كان الكوجيتو العومل������ي، كما ا

عليه يف مو�ضع �ض������ابق من هذا البحث، قد 

ْد، ت�ض������د: مقابل الكوجيتو  حتدد بالتايل: وحِّ

د ب�: فرق،  أ�ض������مايل ما قبل العوملي املحدَّ الرا

ت�ضْد؛ فاإن كوجيتو الثقافة العربية )والو�ضع 

العربي عموماً( اأخذ يكت�ضب حيثيته املركزية 
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على النح������و التايل: اإّن ما علين������ا اأن ننجزه 

اليوم من مهمات اإم������ا اأن ننجزه اليوم، واإما 

أبداً!  األ تُتاح لنا اإمكاني������ة اإجنازه بعد ذلك ا

ذلك اأن النظام العوملي ا�ض������تطاع –خ�ضو�ضاً 

م������ع احلادي ع�رص م������ن �ض������بتمرب- اأن يرفع 

م�ض������كالت العامل اإىل �ض������قفها )ومن �ضمنها 

م�ض������كالت العامل العربي(؛ مما ق������اد ويقود 

الزمن التاريخي اإىل تقل�ض������ه واختزاله وفق 

املعادل������ة التالي������ة: كما ازدادت ق������وة النظام 

العاملي اجلديد علمياً وتكنولوجياً وع�ضكرياً 

يداً بيد مع ثورتي املعلومات والت�ض������الت، 

تقل�������ص الزمن التاريخي وتكثف طرداً وغدا 

اأكرث اإ�ضباعاً وامتالًء وت�ضارعاً.

يف �ض������وء ذل������ك وم������ن موقع������ه، نتب������ني 

�ض������ئلة  اإرها�ض������ات ن�ض������وء منظوم������ة من الأ

اجلدي������دة يف الثقاف������ة العربية، ق������د تكون 

مبثاب������ة ث������ورة اإبي�ض������تمولوجية فيه������ا. اإنها 

انتقال م������ن منظومة مفاهيمية اإىل منظومة 

مفاهيمي������ة اأخرى، ولكنه انتقال ق�رصي ياأتي 

حتت القب�ضة العوملية الرادعة. وهنا تكمن 

املفارقة الثقافية املعرفية والتاريخية.فالعامل 

�ض������ئلة  العرب������ي بثقافت������ه مل يجب بعد عن الأ

الت������ي واجهته، اإل يف حالت غري حا�ض������مة، 

منذ ن�ض������اأة النه�ضة العربية يف اأواخر القرن 

الثامن ع�رص وحتى ع�ض������ّية النظ������ام العاملي 

اجلديد، فكيف هو �ض������يفعل وقد وجد اأمام 

ما بعده������ا، اأي ما يوؤ�ض�������ص للحرية والتقدم 

والتحدي������ث  والدميوقراطي������ة  �ض������الح  والإ

العميق؛ وهو اإن مل يفعل، وجد نف�ضه يف النفق 

أو العبودية، وكالهما  الذي يق������ود اإىل املوت ا

أنه راح ي�ضكك يف ما  واحد؟ ومن �ض������اأن هذا ا

خري«  مان الأ اعتربه مثقفون عرب »�ضمام الأ

وهو الثقافة. فهذا نف�ضه مل يعد يراهن عليه 

ن هنالك من  هكذا عموم������اً ودون حتفظ، لأ

أ�ض������بح قمين������اً رمبا ب�  املعيق������ات الهائلة ما ا

»اجتثاث« الثقافات املتنوعة ل�ضالح »ثقافة« 

العوملة. ومن ثّم، فاإن قولة غاندي ال�ض������هرية 

�ضا�ص- قابلة  التالية اأ�ض������بحت –من حيث الأ

أريد اأن يكون  ن ترف�ص رف�ضاً قاطعاً: »ل ا لأ

منزيل حماطاً باجلدران من جميع اجلوانب 

أريد اأن تهب ثقافات  ونوافذي م�ضدودة، بل ا

جمي������ع البالد عل������ى منزيل باأق�ض������ى حرية 

ممكن������ة. ولكنني اأرف�ص اأن تع�ض������ف بي اأي 

ثقافة منها«.

هكذا، اأخ������ذت تتبلور و�ض������عية الثقافة 

�ض������ئلة الق�ضوى؛  العربية اجلديدة باجتاه الأ

أ�ض������ئلة الوجود، ومن  وهي التي تتماهى مع ا

ثم مع ال�ض������تمرار التاريخي. وبامل�ض������طلح 
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ن، �ضوب  الفل�ضفي، تتجه الثقافة العربية، الآ

م�ض������اءلة اأنطولوجية مفتوحة، اأي تاريخية، 

قد تف�ضح عن نف�ضها يف مثل ال�ضوؤال التايل 

–وهو �ضوؤال مركب-: هل متلك تلك الثقافة 

الوع������ي مباهي علي������ه من تاأخ������ر تاريخي، 

ومن �ض������مور بنيوي ومن ق�ضور ماأ�ضاوي يف 

مواجهة حتديات تنتمي اإىل ع�رص هو ما بعد 

ع�رصها ب�ض������ع مرات، ومتتلك من اجلربوت 

�ضئلة  ماقد يفككها �ضذَر مذَر؟ اإن مواجهة الأ

الق�ضوى املذكورة اإمنا تعني اأن ل خيار ثالثاً 

اأمام اخليارين التاليني: اإّما، واإما؛ اإما الوجود 

والدميومة التاريخية، واإما الته�ضم واخلروج 

أو البقاء فيه من موؤخرته. من التاريخ ا

بي������د اأن واق������ع احل������ال ذاك اإذ يقود اإىل 

�ض������ئلة الق�ض������وى/ فاإنه –من اأجل اإجابة  الأ

�ضئلة  جابة عن الأ عنها- يجد نف�ضه مدعواً لالإ

أ�ض������ئلة احلرية والتقدم  ال�ض������ابقة عليها، اأي ا

والتحدي������ث  والدميوقراطي������ة  �ض������الح  والإ

العميق. فكاأمن������ا على الثقاف������ة العربية اأن 

�ض������ئلة املتح������درة من  ن عل������ى الأ جتي������ب الآ

�ضابقها وراهنها، وبالتاأكيد كذلك م�ضتقبلها، 

قل يف حدود ما يقت�ض������يه احلراك  عل������ى الأ

التاريخي والتحدي العامل������ي. وهذا ما يعرب 

عن نف�ض������ه بخطوط التوا�ض������ل والتفا�ض������ل 

أ�ض������ئلة  أ�ض������ئلة احلرية والتقدم اإلخ، اإىل ا من ا

الوجود والتاريخ. واإذا و�ض������عنا يف العتبار 

اأن تل������ك مهمات »خا�ض������ة« منوطة مبثقفني 

عرب، فاإن �ض������وؤال احلامل الجتماعي يغدو 

حا�ض������ماً: هل لتلك املهمات اأن جتد مدخاًل 

اإىل الفع������ل امل�ض������خ�ص يف خ������واء اجتماعي 

يحرمها من العمق الب�رصي املجتمعي؟ وهذا، 

بدوره، يف�ض������ي اإىل ال�ضوؤال الثاين املت�ضايف 

مع ذاك: هل من �ض������اأن احلامل الجتماعي 

واحلام������ل ال�ضيا�ض������ي اإن غابا، اأن ي�ض������محا 

بولدة الثقافة اجلديدة باأ�ض������ئلتها النافذة؟ 

أنها عملية واحدة بوجوه ثالثة،  �ض������نالحظ ا

خرين،  أ بواحد منه������ا دون الآ ميك������ن اأن تبدا

ولكن يف �ض������وئها وعرب التاأ�ضي�ص لهما: اإنها 

الثقايف وال�ضيا�ض������ي واملجتمعي؛ واإن �ض������ئت: 

اإنه������ا ال�ضيا�ض������ي واملجتمعي والثق������ايف؛ واإن 

�ض������ئت: اإنها املجتمعي والثقايف وال�ضيا�ضي. 

فالفع������ل التاريخي ل يُغل������ق باإطالق، بحيث 

أو باأخرى. واإذا  ميكن الرهان علي������ه بكيفية ا

كان الق������ول بذلك قولً ثقافي������اً فكرياً، فاإن 

وعياً �ضيا�ض������ياً به واإرادة �ضيا�ض������ية مبقت�ضاه 

وفعاًل �ضيا�ضياً م�ض������تنرياً به، �ضيكون مدخاًل 

اإليه.
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عمود ال�سعر ومفهومه عند العرب.

1- �ض������بَّه العرب بيت ال�ضعر ببيت ال�َض������عر، وهو ت�ضبيه بعيد الدللة على 

اأن العرب ت�ض������كن اإىل �ضعرها كما ت�ضكن اإىل بيتها، فلذلك ا�ضتعارت م�ضطلح 

أوزاِنه منه )البيت والعرو�ص وال�رصب والوتد وال�ض������بب اإلخ ..( ثم  ال�ض������عر وا

أرادت اأن تدل على جمموعة اخل�ض������ائ�ص الفنية التي ينه�ص بها �ِض������عرها  ملا ا

وي�ض������توي، ا�ض������تعارت كلمة »العمود« الذي يقوم عليه بيت ال�ض������عر، كاأن هذه 

اخل�ض������ائ�ص هي العمود الذي يقوم عليه الكالم فيه، وي�ضقط دونه. والعرب 

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان  ر�سيد �سمه

مو�ضوعات خمتارة

من النقد العربي القدمي

❁

˜

❁❁
�شرت �شرت  د. عبد الكرمي الد. عبد الكرمي الأ
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تق������ول: »عمود امليزان«، و»عمود ال�ض������بح«، 

و»عمود الن�ضب«، و»عمود الراأي«: تريد منها 

كلها مال ينه�ص ال�ض������يء وي�ض������توي ويت�ضح 

وي�ض������تقيم ويندفع اإل به. فذلك معنى عمود 

ال�ضعر ودللته الكبرية. 

مدي )ت نحو  2- ولعل كتاب املوازنة لالآ

370ه�������( هو اأكرب الكتب النقدية التي جعلت 

من »عم������ود ال�ض������عر« مذهباً فني������اً التزمته 

وحددت ح������دوده، وراأت يف البحرتي ممثله، 

خر »البديع«: اأبي  يف وج������ه ممثل املذهب الآ

مدي هو اأول  متام. ولي�ص معنى ه������ذا اأن الآ

من ا�ض������تعار امل�ض������طلح على نح������و ما يفهم 

، فامل�ض������طلح، على ما 
)1(

من بع�������ص الكتب 

يب������دو، كان معروفاً يف الق������رن الثالث، ورد 

على ل�ض������ان البحرتي يف الرواية التي يرويها 

مدي نف�ضه  ال�ض������اميُّون، على حد ما قال الآ

يف املوازنة: »�ض������ئل البحرتي عن نف�ضه وعن 

اأبي مت������ام فقال: كان اأغو�������ص على املعاين، 

«. فاإذا �ض������حت 
)2(

أقَوم بعمود ال�ض������عر أنا ا وا

هذه الراوية فامل�ض������طلح يبدو معروفاً قبله، 

ويراد به الطريقة التي ت�ضوغ العرب �ضعرها 

أنه متيزت للنقاد،  مبقت�ض������اها. فهذا يعني ا

من������ذ القرن الثال������ث، خ�ض������ائ�ص الطريقة 

�ضيلة التي ا�ضتقروؤوها من تراث  ال�ضعرية الأ

الع������رب ال�ض������عري ال������ذي متَّ تدوينه يف هذا 

القرن.

3- فما هي اإذن جملة هذه اخل�ضائ�ص؟ 

نعتقد اأن املرزوقي الذي تويف يف نهاية الربع 

ول من القرن اخلام�������ص )421ه�(، وكتب  الأ

مقدمة نقدية هامة ل�رصحه ديوان احلما�ضة 

أبو متام من �ض������عر العرب، بعد  الذي اختاره ا

اأن متثَّل اأهم ما كتب النقاد العرب قبله )ابن 

مدي( هو  طباطبا، وُقدامة، واجلرجاين، والآ

اأف�ضل من نرجع اإليه يف تبنيُّ حدودها، على 

أي�ضاً اإىل ال�رصوح النقدية والبالغية  اأن نعود ا

مثلة  الت������ي تزيده������ا بيان������اً، ونختار له������ا الأ

املو�ض������حة. وقد ا�ض������تطاع املرحوم الدكتور 

غنيمي هالل اأن يعيد ترتيب هذه اخل�ضائ�ص 

ترتيباً 
 )3(

دبي احلديث( )يف كتابه: النق������د الأ

ندخ������ل عليه تعدي������اًل طفيفاً ينته������ي به اإىل 

ال�ضورة التالية:

ففي ال�سياغة اللفظية ا�سرتطوا:

ول  غريب������اً  يك������ون  )األ  اجلزال������ة   - أ  ا

مبتذلً(.

ب - وال�ضتقامة يف اجلر�ص )الرباءة من 

تنافر احلروف( ويف الدللة )مراعاة الو�ضع 

خرى  لفاظ الأ اللغوي( ويف املجان�ض������ة مع الأ

)وحدة البناء اللفظي(.

ج - م�ض������اكلة اللفظ واملعن������ى )اأن يكون 

على قدر املعنى ل يزيد عنه ول ينق�ص(.

د - و�ضدة اقت�ضائه للقافية )وقوع الكلمة 

موقعها من القافية كاأنها املوعود املنتظر(.
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ويف ال�سورة البيانية ا�سرتطوا:

- املقاربة يف الت�ضبيه )معياره 

األ يُنتَق�ص عند العك�ص(.

- ومنا�ض������بة امل�ض������تعار منه 

للم�ض������تعار له على ح�ضب ُعْرف 

اللغ������ة يف جمازها، )وهذا الذي 

أبو متام كثرياً(. ويف  خرج عليه ا

امل�ضمون الفكري ا�ضرتطوا:

- �������رصف املعن������ى )اختي������ار 

دون  للمو�ضوف  املثلى  ال�ضفات 

النظر اإىل الواقع(.

- و�ضحته )البعد عن اخلطاأ 

التاريخ������ي، ومراع������اة الُع������رف 

أو الُعرف  اللغ������وي يف املع������اين،  ا

ال�ضائد(.

ويف البن���اء الع���ام للق�سيدة 

ا�سرتطوا:

- التح������ام اأج������زاء النظ������م 

والتئامها )ح�ضن التخل�ص(.

اأن  من  الرغ������م  وعلى   -4

أر�ض������طو على املحاكاة  العرب مل يفهموا كالم ا

وا  يف »كتاب ال�ض������عر« فهم������اً وا�ض������حاً )عدُّ

املح������اكاة هي املج������از والت�ض������وير بالكلمات 

لوان يف  على نحو ما ن�ض������ور باخلطوط والأ

نغام يف املو�ضيقا، وباحلركات  الر�ض������م، وبالأ

يف الرق�ص( فاإنهم اأفادوا من كتاب اخلطابة 

اإفادة جانبية تتمثل يف البحث يف ال�ض������ياغة 

جادة فيه������ا كما نرى  اللفظي������ة و�������رصوط الإ

هنا )ال�ضتقامة، واجلزالة، وم�ضاكلة اللفظ 

للمعنى(، ويف ال�ض������ورة البيانية وم�ضطلحها 

)ال�ضتعارة و�ضلتها بالت�ضبيه واملجاز جملة(. 

ول يبعد اأن يكون������وا تاأثروا، فيما ذكروا عن 
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أر�ضطو عن املبالغة بعد  �رصف املعنى، بكالم ا

أولوه تاأوياًل خاطئاً خرجوا به من حدود  اأن ا

املبالغة الفنية التي يراد منها ح�ضن ت�ضوير 

أ�ضد، دون  أثره ا ما هو قائم يف النف�ص ليكون ا

يحاء  اأن ينخلع عن احلقيقة النف�ضية، اأي الإ

بق������وة املعنى يف نف�������ص القائل، ق������وًة توؤديها 

أداء، اإىل جتاوز الواقع وتخطي  املبالغة خري ا

حدود احلقائق النف�ض������ية التي هي القاعدة 

ن�ض������انية لكل تعب������ري اأدبي، حتى و�ض������لوا  الإ

اإىل الق������ول القائل »اأعذب ال�ض������عر اأكذبه«، 

واإىل ت�ض������ويغ التزييف والنفاق، ومن ورائهما 

ال�ضطناع.

5- فمن هن������ا نعدُّ ما قال������وا عن عمود 

ال�ض������عر مزيجاً من تاأملهم يف ال�ضعر القدمي 

وتاأثرهم باأر�ضطو )يف كتاب اخلطابة ب�ضورة 

ن ما �ضموه »�رصف  خا�ضة( يف وقت واحد. لأ

املعنى« يف ال�ضعر القدمي ل ي�ضل اإىل حدود 

املبالغ������ة املمجوج������ة املنخلعة ع������ن واقعها 

)4(
النف�ضي.

أن������ه يلفت نظرن������ا يف حتديد  6- عل������ى ا

املرزوقي لعمود ال�ضعر الذي رتبنا خ�ضائ�ضه 

مدي يف  ألح الآ على هذا النحو، خل������وُّه مما ا

ت�ض������ميته »بكرثة اإمناء والرون������ق« يعني توفر 

النفعال ال�ض������عري الذي يزّود الكالم مبادة 

وجداني������ة حية ه������ي التي جتع������ل الكلمات 

مبلولة تر�ضح مباء النف�ص.

د يف عمود  ونعتق������د اأن املرزوق������ي ح������دَّ

ال�ض������عر خ�ضائ�ض������ه الظاهرة التي تخ�ض������ع 

للقيا�ص والنظر، وغفل عن اأخطر خ�ضي�ضة 

نها  فيه، وهي م�ض������مون ال�ضعر الوجداين، لأ

خ�ضي�ض������ة تُذاق ول تخ�ض������ع للعيار. اإل اأن 

املرزوقي، يف اآخر مقالت������ه هذه عن »عمود 

ال�ض������عر« الت������ي جعلها مقدمًة ل�������رصح ديوان 

احلما�ض������ة، ينتهي اإىل نهاي������ة جتعلنا نعتقد 

أن������ه مل يكن غافاًل عن خطر  اعتقاداً جازماً ا

مر، يف  نه و�ضل، اآخَر الأ هذه اخل�ضي�ضة، لأ

تقومي عمود ال�ض������عر، اإىل التمييز بني �ض������عر 

الطبع والفطرة الذي يج������ري على العمود، 

و�ضعر ال�ضنعة والتكلف الذي يغادره »املطبوع 

وامل�ض������نوع، يف تعبريه«. وا�ض������تطاع اأن ينفذ، 

على نحو فريد يتمي������ز به من النقاد العرب 

جميع������اً، اإىل الن�������ص على اأن �ض������عر الطبع 

والفطرة يحكمه جي�ضا النف�ص وحركتها، على 

حني يحكم ال�ض������عر امل�ض������نوع الفكر الثقيل. 

ل،  : »فمت������ى ُرف�ص التكل������ف والتعمُّ
)5(

يقول

وُخلِّ������ي الطبع امله������ذب بالرواية، املدرب يف 

الدرا�ض������ة، لختياره، فا�ضرت�ضل غري حمُموٍل 

علي������ه ول ممنوٍع مما مييل اإلي������ه، اأدى، من 

لطافة املعنى وحالوة اللفظ، ما يكون �ضفواً 

بال كدر، وعفواً ب������ال جهد. وذلك هو الذي 

ي�ضمى: »املطبوع«. ومتى ُجِعل زمام الختيار 

ل والتكلُّف عاد الطبع م�ض������تخدماً  بيد التعمُّ
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أثقالها،  فكار ت�ض������تحمله ا ممتلكاً، واأقبلت الأ

وتردده يف َقبول م������ا يوؤديه اإليها، مطالبًة له 

غراب يف ال�ض������نعة، وجتاوز املاألوف اإىل  بالإ

أثر التكلف يلوح على  اه وا البدعة، فجاء موؤدَّ

�ضفحاته. وذلك هو امل�ضنوع«.

أين������ا اآخر م������ا ميكن اأن  7- وه������ذا يف را

يف�رص به مذهب العرب يف �ضعرها: العتماد 

على الطبع املهذب املدرب بالرواية والتمر�ص 

والتاأمل والدر�ص. بعد ا�ضت�ضعار القدرة على 

�ض������ياء وتلم�ص حركة  النف������وذ يف �ض������ميم الأ

احلياة فيها، وتداع������ي النف�ص لها وحتركها 

لها: )ما ن�ض������طلح على ت�ض������ميته: »باملوهبة 

خر  ال�ض������عرية«(. وذلك يف وج������ه املذهب الآ

)مذه������ب البديع( ال������ذي حتكم������ه احلركة 

لها واإغرابها،  الذهنية مبنطقها العاري وتعمُّ

وبُعدها ع������ن املاألوف القري������ب اإىل النف�ص، 

الال�ضق باحل�ص.

ين على  والتقاب������ل بني املذهب������ني املف�رصَّ

هذا النحو، يف�رصِّ بدوره موقف النقاد العرب 

أينا  �ضالء منهما. وهو موقف مل مُيلِه يف را الأ

حد املذهبني، واإمنا اأماله  عمى لأ التع�ضب الأ

فهمهم للعمل ال�ض������عري وطبيعته الوجدانية، 

وا�ض������تقامة اأذواقهم وتاأملهم يف تراث العرب 

ال�ضعري وتقاليده النابعة من �ضدق اإح�ضا�ص 

النف�ص العربية باحلياة ول�ضوقها بها، وُقربها 

من منافذها احل�ضية القوية. ومن هنا انتهوا 

باإح�ضا�ض������هم الذكي، و�ضعورهم بقرب ال�ضعر 

من حياة العرب و�ض������كونهم اإليه وا�ضتدفائهم 

عر يحتاج  ������عر كبيت ال�ضَّ به، اإىل اأن بيت ال�ضِّ

اإىل عم������ود ينه�ص ب������ه . وعموده حني ننظر 

يف اخل�ض������ائ�ص الت������ي حددوه������ا لعمله������م 

ال�ضعري ونف�رصها تف�ضرياً جامعاً، هو �ضدق 

�ض������ياء، وو�ضوح التعبري عنها،  ح�ضا�ص بالأ الإ

وا�ض������تقامته وقربه �ض������ورة ولفظاً وتركيباً. 

وه������ذا ه������و املذهب ال������ذي يحف������ظ للعمل 

جوهره و�ض������طوعه يف النف�ص، مهما اختلفت 

به املذاهب والتيارات، عل������ى مدار الزمان، 

لدى جميع الأمم.

8 - واإذا كان بع�������ص النقاد العرب ابتعد 

يف تف�ض������ري هذا املذهب ع������ن حقيقته التي 

انتهينا اإليها هنا )قدامة والنقاد البالغيون 

املتاأخرون( فتل������ك ُهجنة الذوق لدى الناقد 

اأو اعوجاجه. وهذا موؤدى قول املرزوقي يف 

:
)6(

مقالته التي اأ�رصنا اإليها

»فلما انتهى قر�ص ال�ضعر اإىل املحَدثني، 

أوا ا�ض������تغراب النا�������ص »للبدي������ع«، عل������ى  ورا

أولعوا بتورده اإظهاراً لالقتدار  افتتانهم فيه، ا

غراب . فمن مفرِّط ومقت�ضد،  وذهاباً اإىل الإ

وحممود فيم������ا ياأتيه ومذم������وم. وذلك على 

ح�ضب نهو�ص الطبع مبا يحمل، ومدى قواه 

ول  فيما يُطلَب منه ويُكلَّف، فمن مال اإىل الأ

عراب ل�ضالمته يف  أ�ض������به بطرائق الأ نه ا فالأ
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بك، وا�ض������توائه عند الفح�ص. ومن مال  ال�ضَّ

اإىل الث������اين فلدللت������ه عل������ى كم������ال الرباعة 

واللتذاذ بالغرابة«.

أينا ويف راأي معظم النقاد  و�ض������تان، يف را

العرب، ما بني �ضعر ت�ضوق اإليه حركة النف�ص 

وامتالوؤه������ا بحرارة احلياة، و�ض������عر حتكمه 

حركة الذهن وعكازها الذكي البارع.

❁    ❁    ❁

ملاذا اأخفقت حماولة التجديد على يد 

اأبي نوا�س:

أ�ضباب اإخفاقها  أينا، اإجمال ا ميكن، يف را

ربع التالية: يف الفقرات الأ

1- مل تكن قد و�ض������عت للنقد اأ�ض������ول يف 

ع�������رصه، ومل ت�ضتَح�ض������د حركت������ه. فقد كان 

جنا�ص  احت������دام الثقافات واحل�ض������ارات والأ

يُلهي ع������ن تتبع اجلديد وحتليله. ومل ي�ض������ل 

الفكر العربي اإىل حد القدرة على التاأمل يف 

أدبه وو�ضائله التعبريية. حقيقة ا

2- جتدي������د اأبي نوا�������ص هبت رياحه من 

ح�ضا�ص بالع�رص  بواب امل�رصوعة: جتديد الإ الأ

عل������ى نح������و م������ا كان اإح�ض������ا�ص اجلاهليني 

بع�رصهم، ومل مَيَ�ص و�ضائل التعبري. التجديد 

أت������ي دائم������اً بعد قيام  يف و�ض������ائل التعب������ري يا

املفارقات ال�ض������ارخة بني م�ض������مون الع�رص 

اجلديد وو�ضائل تعبريه ال�ضعرية، حتى تقبلَه 

ح�ضا�ض������ها باحلاجة  النفو�ص وتاأتلف معه، لإ

اإليه.

أب������ي مت������ام  وم�ض������كلة التجدي������د عن������د ا

والبديعي������ني اأن ه������ذه املفارق������ات مل تقم يف 

�ضعرهم، فم�ضامينهم كلها قدمية حاولوا اأن 

يوؤدوها بو�ضائل تعبريية جديدة ل يوحي بها 

ح�ضا�ص بالتغريُّ قْدر ما توحي بها الرغبة  الإ

يف التجديد.

أب������ي نوا�������ص اإذن ل يث������ري يف  فتجدي������د ا

مرحلته م�ض������كلة حقيقية واإن كان ميكن اأن 

يكون منطلقاً �ض������احلاً حلركة جتديد وا�ضعة 

من بعد، لو تابعه فيها ال�ضعراء و�ضاروا على 

اأقدامه. فمن هنا �ضكنت رياحها ب�رصعة. هو، 

يف احلقيقة، مل يخرج على »عمود ال�ض������عر«، 

ن تعديل امل�ض������امني ل مي�ص هذا »العمود«  لأ

وىل. فه������ل اأدرك النا�ص معنى  يف املرحلة الأ

املحاول������ة التي اأرادها وحقيقتها ومداها، اأم 

ظنوه������ا حماولة لتبديل املطال������ع والنيل من 

معاين ال�ضعر القدمي فح�ضب؟

أبا نوا�ص نف�ض������ه خالف نف�ضه  3- ثم اإن ا

يف املدائ������ح، فوقف على الأطالل و�ض������اءلها 

يف املطال������ع، فب������دا كاأنه يه������زل حني يدعو 

خري������ن اإىل الطواف بحانات اخلمرة بدلً  الآ

أنه ق�ض������د بحانة  من الطواف بالأطالل، مع ا

اخلمر رمزاً وا�ضعاً حلقيقة ع�رصه: الطواف 

مبا يث������ري النف�ص وميلوؤها ن�ض������وًة، يف ع�رص 

احل�ضارة والتفتح والزدهار.

اإنه اإذن مل يق�ض������د اإىل تبديل املطالع يف 
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ح�ضا�ص  مظاهرها، واإمنا ق�ض������د اإىل بعث الإ

�ض������ياء واحلياة بعثاً حياً قوياً يهز نفو�ص  بالأ

ال�ضعراء. ولكنه عدل، يف مطلع مدائحه، اإىل 

الوقوف بالأطالل لري�ضي املمدوحني الذين 

كانوا يريدون القدمي لقد�ض������ية القدمي، من 

أذواق النا�������ص، من ناحية  ر�ض������اء ا ناحية، ولإ

اأخرى، حتى ي�ضيع هذا ال�ضعر ويروى.

آنذاك تُلتم�ص فيه  وق������د كان القدمي حياً ا

ال�ضواهد التي تف�رصِّ القراآن الكرمي واحلديث 

ال�رصيف واللغة، في�ضيع يف جو الع�رص تقبُّلُه 

ذواق مبقت�ض������اه، وكان اللغويون  و�ضياغة الأ

نه  وال������رواة ميجدون������ه له������ذا ال�ض������بب، ولأ

ب�ضاعتهم التي يحر�ضون عليها، ويريدون اأن 

ذواق بالكلف باأ�ض������ول التعبري فيه.  تنطبع الأ

وكان احلر�ص على اللغة التي هي لغة القراآن 

دبي العظيم الذي يعتز  رث الأ الكرمي ولغة الإ

به العرب، ويرون في������ه اإرثهم الثقايف الكبري 

خرى يف  الذي يزاحمون ب������ه وحدة الأمم الأ

معرتك الثقاف������ات يف ذلك الع�رص، كان هذا 

احلر�ص يزيد من كلفه������م بالقدمي وتعلقهم 

أ�ضاليب التعبري فيه. فلهذا ي�ضطر  بنماذجه وا

�ض������عراء الع�رص اإىل ال�ضتجابة له يف �ضياغة 

�ضعرهم وال�ض������ري على خطاه، لرُيوى �ضعرهم 

ذواق. وينبغي اأن نلتفت  ويَ�ضيع ويُر�ض������ي الأ

اإىل اأن املوؤدبني واملعلمني يف الع�رص كانوا من 

دباء املحافظني  هوؤلء ال������رواة واللغويني والأ

أم قائداً.  أم اأمرياً ا �ض������واء كان املتاأدب خليفة ا

فكان هوؤلء املتاأدبون، الذين هم املمدوحون 

من بعد، تنطب������ع اأذواقهم بالق������دمي. فلهذا 

يحَر�ض������ون على حماكاة مناذج������ه من ناحية 

اأخرى.

أبي نوا�ص ال�ضعراء اإىل الطواف  4- ودعوة ا

بحانات اخلمرة بدلً من الأطالل، مت�ض������كاً 

قل، بهذا الرم������ز العميق،  أي������ه عل������ى الأ يف را

أي�ضاً،  رت املحافظني يف م�ضمونها ا دعوة نفَّ

ملا حتمل من �ض������دمة لتعالي������م الدين الذي 

�ض������المية، ف�ضاًل  خالق الإ م اخلمرة، ولالأ حرَّ

على �ض������دمتها للتقاليد ال�ض������عرية القدمية 

رنا الكلف بنماذجه������ا. فمن هنا  الت������ي �ض������وَّ

تعزز اتهامه بال�ضعوبية التي كانت ترمي اإىل 

النتقا�������ص من مكانة الثقاف������ة العربية التي 

ي�ضكل ال�ض������عر يف ع�رصه، على نحو ما قلنا، 

ِجماَعها، والنيل من تقاليدها و�ضور احلياة 

البدوية التي متثلها. فكاأن ال�ضاعر، بدعوته 

ال�ض������عراء اإىل الهتمام مبجال�������ص اخلمرة، 

يرمي اإىل الغمز من بداوة العرب وتذكريهم 

وتاد، وي�ض������عهم اأمام  باخلي������ام والن������وؤي والأ

حقائق احلياة احل�رصية ونعومتها وجمالها 

البادي������ة كله������ا يف جمال�������ص اخلم������رة. وهي 

احلي������اة التي مل يعرفوها على هذه ال�ض������ورة 

اإل بعد اأن اختلطوا بالأمم ذات احل�ضارات 

العريقة، كاأمة الفر�ص التي يعتز ال�ضاعر، يف 
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غري مو�ضع، بالنت�ضاب اإليها. فمن هنا بدت 

دعوته نزعة �ض������عوبية يف حقيقتها، نَفر منها 

العرب واتهموها.

❁    ❁    ❁

ملاذا �سلكت حرك���ة »البديع« م�سلكها يف 

حماولة التجديد؟

اجلدي������د  يعن������ي:  لغ������ًة  البدي������ع   -1

املحَدث)7(. والبديع يف تاريخ ال�ضعر العربي 

هو هذه املظاهر ال�ضعرية اجلديدة املحدثة 

أ�ض������هم ب�ضار  التي طلع بها املولَّدون، وعلى را

م������وي وبداية  ب������ن برد، يف نهاي������ة الع�رص الأ

معان يف  الع�رص العبا�ض������ي، ول تزيد على الإ

اإيراد التزويقات اللفظية والتعبريية كاجلنا�ص 

والطابق والتورية وما �ضابههها، والرغبة يف 

�ض������ياء، عن طريق  التعبري غري املبا�رص عن الأ

ما ن�ضميه اليوم: املجاز وال�ضتعارة والكناية 

بانة  باأنواعها، وتلوين مقا�ض������د النف�ص يف الإ

عما تريد، عن طريق ما ن�ضميه اليوم: اخلرب 

ن�ضاء، وخروج املعاين بع�ضها اإىل بع�ص. والإ

وق������د كان������ت ه������ذه املظاه������ر التعبريية 

معروف������ة م������ن قب������ل يف ال�ض������عر اجلاهل������ي 

�ض������المي، وملحوظة يف الق������راآن الكرمي  والإ

واحلدي������ث ال�رصيف واخَلطابة. ولكنها كانت 

غرا�ص نف�ضية حتققها. ثم ملا ف�ضت  و�ضائل لأ

اها  أ يت�ضع، �ضمَّ يف �ض������عر املولَّدين ف�ض������واً بدا

ها، على  أوا ُف�ُض������وَّ نهم را النا�������ص: »البديع«، لأ

هذا النحو، جديداً حمدثاً مل ياألفوه من قبل. 

أثبت اب������ن املعتز، »يف كت������اب البديع«،  وقد ا

أ�ض������الة هذه الو�ضائل التعبريية يف البيان  اأن ا

العربي ل يرقى اإليها ال�ضك. بل لعل اأ�ضالتها 

يف كل لغة اإن�ض������انية ل يحتاج اإىل بيان. ويف 

ر�ض������طو الدلي������ل على اأن  كت������اب اخلطابة لأ

هذه الو�ض������ائل تكاد تكون فطرية يف التعبري 

ن�ض������اين. ث������م تنميها وتفرعه������ا، من بعد،  الإ

)8(
غرا�ص. ا�ضتفا�ضة احلاجات والأ

فلي�ص اإذن ظهور هذه الو�ضائل التعبريية 

نها و�ضائل  يف ال�ضعر هو اجلديد املحَدث، لأ

فطري������ة، كما نرى ت������الزم بداي������ات التعبري 

ها،  �ضياء، ولكن ف�ضوَّ ن�ضاين اللغوي عن الأ الإ

على هذا النحو الذي حلظه النا�ص منذ نهاية 

موي وبداية الع�رص العبا�ض������ي، هو  الع�رص الأ

اجلديد املحدث.

2- وال������ذي يبدو اأن هذه املظاهر مل تكن 

تلفت النا�ص اإليها بحدة، حني كانت و�ض������ائل 

يف التعبري حلاجات نف�ض������ية ت�ضتدعيها0عند 

ال�ضعراء وغريهم على ال�ضواء. ولكنهم التفتوا 

اإليها من بعد، حني ا�ضتفا�ض������ت، وقاربت اأن 

أ فتكون هي يف نف�ض������ها غاية ل و�ض������يلة  تبدا

من و�ض������ائل التعبري، تُق�ضد رغبة يف جتميل 

أ�ض������اليبه والتالعب بها،  هذا التعبري وتلوينه ا

ب�رصف النظر عن احلاجات التي ت�ضتدعيها 

يف النف�������ص، حلظها النا�ص كاأمنا ا�ض������تفاقوا 
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أنهم ل يعرفونها،  لها بغتة، حتى ُخيِّل اإليهم ا

مر  وها هذا ال�ض������م »البديع«. وبلغ الأ ف�ض������مَّ

بهم اأن احتاج������وا اإىل من يذكرهم باأنها هي 

الو�ضائل التعبريية القدمية التي عرفها �ضعر 

الع������رب منذ اجلاهلي������ة، وجاء به������ا القراآن 

الك������رمي واحلديث ال�رصي������ف، قبل اأن تطغى 

هذا الطغيان يف �ضعر املولدين.

أي�ض������اً اأن هذه املظاهر  3- والذي يبدو ا

الت������ي �ض������ميناها »البديع« تكون و�ض������ائل يف 

وىل، حني يكون  التعبري، يف اأعم������ار الأمم الأ

الطبع )وهذا هو امل�ض������طلح الذي �ض������اع يف 

النقاد العرب القدامى، ت�ضميًة لهذه املرحلة 

من عم������ر الأمم، حني تك������ون الفطرة اأغلب 

ح�ضا�ص والت�ضور، ومن  عليها يف التفكري والإ

ثم يف التعبري عن حياتها وت�ضويرها( اأقرب 

اإليها يف تناول حياتها عماًل وفكراً واإح�ضا�ضاً 

وتعبرياً.

ثم ح������ني تت�ض������ع حياتُها وتغن������ى ويغُزر 

أ تتالعب بهذه الو�ضائل  تفكريها ويتلون، تبدا

فال تعود ت�ضوق اإليها الفطرة والطبع، واإمنا 

ت�ض������وق اإليها الرغبة يف التلوين والتح�ضني. 

ح�ضا�ص  فهذا هو احلد الفا�ضل بني �ضدق الإ

ح�ضا�ص بها. �ضياء، وبني ترف الإ بالأ

مة على  واملفرو�ص اأن ي�ضهر النقاد يف الأ

�ضياء و�ض������دقه، واأن  �ضالمة اإح�ضا�ض������ها بالأ

أدبها، الذي هو �ضورة  يحولوا بني اأن يتحول ا

حياته������ا وموجهها ومهذب اإح�ضا�ض������ها، من 

ح�ضا�ص  �ضياء اإىل ترف الإ ح�ضا�ص بالأ �ضدق الإ

مة معه، يف  بها، حتى ل ي�ض������قط، وت�ضقط الأ

ال�ض������طناع والبهرج الذي ل تن�ضبط حتته 

.
)9(

�ضياء حقيقة اإح�ضا�ضها بالأ

4- والواقع اإن ال�ض������عر العربي يف و هدة 

الفتعال والعناية البالغة بالتزويق ال�ض������كلي 

�ضياء  ح�ضا�ص بالأ الذي ل ي�ضوق اإليه �ضدق الإ

واإمنا ي�ضوق اإليه ترفه، منذ انتهت حماولت 

ح�ضا�ص  التجديد، يف القرن الثاين )جتديد الإ

خفاق، فانتهت  أ�ض������يائها(، اإىل الإ باحلي������اة وا

بذلك حركة التجدي������د اإىل الدائرة املفرغة: 

ح�ضا�ص  اأ�ضبح التجديد ل ي�ضدر عن جتدد الإ

ألوانها مبا  باحلي������اة التي اغتنت وت�ض������ققت ا

اأ�ض������ابها من ات�ضاع وغنى واختالط يف املادة 

والفكر وال������روح )وهذا جوهر املحاولة التي 

أينا(، واإمنا ي�ض������در  أبو نوا�ص كما را حاوله������ا ا

ع������ن طموح يف التجدي������د، منفك عن جتدد 

ح�ضا�ص من ناحية اأخرى. الإ

فم������ن هنا ب������دا البت������كار يف ال�ض������ورة، 

والتعم������ق يف املع������اين، والزين������ة يف التعبري، 

أ�ضاليب العرب يف  خروجاً ل م�ضوغ له، على ا

ت�ضوير �ضعورها وفكرها والتعبري عنهما يف 

مر خروج ل ي�ضوغه  نه يف حقيقة الأ ال�ضعر، لأ

اإح�ض������ا�ص جديد باحلياة احلديثة. ولو اأماله 

ح�ض������ا�ص لنتفى عنه الغمو�ص،  مثل هذا الإ
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املفتعل،  والتجريد  غراب،  والإ وال�ض������طناع 

والزينة املق�ض������ودة، وما �ضكا منه النقاد يف 

�ضعر اأبي متام، بدليل اأنهم قبلوه يف �ضعر من 

تقدمه حني كان الو�ض������يلة التي ت�ضوقها، يف 

التعبري، حاجات النف�ص، ل غاياٍت ت�ض������وقها 

الرغبة يف التجديد.

هذا على ح������ني بدا �ض������عر البحرتي يف 

أث������راً واأقرَب تن������اولً واأجمل  أنفذ ا نظره������م ا

أنه ا�ض������تخدم هذه الو�ضائل  وقعاً بالرغم من ا

التعبريية يف �ض������عره بقدر فا�������ص، يف اأغلب 

�ضياء. حيان، عن اإح�ضا�ضه بالأ الأ

5 _ فالنظ������ر اإىل حرك������ة البديع هذه 

النظ������رة اإذن لي�ص يعني تنك������راً لالبتكار يف 

أ�ضاليب التعبري والت�ضوير ال�ضعرية، على نحو  ا

ن  ما يرى بع�ص النا�ص. ولي�ص يعني تنكراً لأ

يحمل ال�ضعر ب�ض������مات الع�رص وما جدَّ فيه 

من غن������ًى يف الفكر، واختالٍط يف الثقافات، 

ألوان احلياة وزينتها وُمتَعها، وجتدٍد  وتنوع يف ا

أو معاناتها.. فاإن ذلك كله ي�ضبح  يف تناولها ا

ح�ض������ا�ص بالتغري، وهو  �رصورة حني ميليه الإ

حينذاك يفي�ص عن نف�ص ال�ضاعر املتفاعلة 

مع احلياة. فقد يثري اعرتا�ضاً، ولكنه ينتهي 

ال�ضعر اإىل ازدهار حقيقي وجتدد حي.

ثم اإن النظر اإىل حركة البديع هذه النظرة 

لي�ص يعني تنكراً ل�ضلة ال�ضعر بالفكر، فالفكر 

يام خ�ض������ماً لل�ضعر ما مل  مل يكن يف يوم من الأ

�ضياء  ح�ضا�ص العميق احلاّر بالأ ينفك عن الإ

والندغ������ام فيها، وال�ض������تجابة له������ا. وهو، 

�ض������اليب للتعبري عنها،  حينذاك، اأف�ض������ل الأ

ي�ض������هر على نظمها وتاأليفها وبلوغ اأثرها يف 

النف�ص. فاأما الفكر الذي ي�ضوق اإىل التجريد 

�ض������ياء نظرة  فكار، والنظر اإىل الأ وتقليب الأ

جمردة باردة، فلي�ص من ال�ض������عر، ومل يكن منه 

يام. يف يوم من الأ

دبي عند العرب: اإح�سان عبا�س �س1�2. تاريخ النقد الأ  -1

املوازنة 1/ �س 12.  -2

النقد العربي احلديث: حممد غنيمي هال -القاهرة )الطبعة الثالثة( 1��4.  -3

انظر قول عمر بن اخلطاب: »كان ل ميدح الرجل اإل مبا يكون للرجال، اأو ل ميدح الرجل اإل مبا   -4

فيه«.

مقدم���ة املرزوق���ي يف �رسح���ه حلما�سة اأبي متام، بتحقي���ق الدكتور �سكري في�س���ل )ف�سله من جملة   -�

املجمع العلمي العربي بدم�سق 1/ �2( �س �2- 3.

الهوام�ش
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امل�سدر ال�سابق �س�3.  -�

ب���دع ال�س���يء: اخرتع���ه، و�سنعه على غري مثال �ساب���ق. فلهذا كانت »َبَدع« و»ب���داأ« مبعنى واحد، ومن   -�

جذر ثنائي واحد.

اب���ن املعت���ز مثًا ي�سيف اإليها، يف القرن الثالث، ما �سماه: »املذهب الكامي« الذي هو اإيراد املعاين   -8

الفل�سفية يف ال�سعر، وتقليبها فيه، مما جند اأمثلته يف �سعر اأبى متام.

م���دي، يف الق���رن الرابع، والواقفني مع���ه يف وجه حركة »البديع«، حاول���وا اأن ينه�سوا بهذا  لع���ل الآ  -�

العبء.

¥µ
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اإ�سكاليات الرتاث:

ميان باهلل كقوة  �ض������المي ذروة ثقافية اإن�ض������انية، اإذ اإن الإ حق������ق الفكر الإ

مطلقة وكمثل اأعلى يبقى حافزاً ح�ضارياً يدفع املوؤمن للك�ضف عن اأ�رصار هذه 

�ض������ا�ص العقائدي منطلقاً  على، وكان هذا الأ الق������وة والتقرب من هذا املثل الأ

�ضالم تراثاً هاماً  بداع وتقومي الأخالق، و�ضكل الإ لتحقيق الثقافة املتنامية والإ

مة العربية، وهو تراث م�ضرتك �ضاهمت يف اإن�ضائه جميع ال�ضعوب  يف حياة الأ

�ضالم، وكان هذا النت�ضار العقائدي وهذه امل�ضاركة الوا�ضعة من  التي دخلت الإ

اأكرب النت�ضارات الثقافية يف التاريخ.

رخ وباحث واأ�ستاذ جامعي موؤ

- العمل الفني: الفنان علي الكفري

ون الرتاث احل�ضاريضون الرتاث احل�ضاريضون الرتاث احل�ضاري ضفعاليات �ضفعاليات �

❁

˜

❁❁
د. عفيف البهن�سيد. عفيف البهن�سي
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 ولكن م�ض������طلح الرتاث ما زال ملتب�ضاً. 

فالرتاث بالن�ض������بة لل�ض������لفيني ه������و جمموعة 

امل�ض������ادر الديني������ة والجته������ادات الفقهية، 

اإىل  بالع������ودة  ين������ادون  والرتاثي������ون منه������م، 

�ض������ول ب�رصف النظر عن الع�رص احلا�رص  الأ

ومنجزاته.

كان������ت اخلط������ة الثقافية ال�ض������املة التي 

�ض������درت عن املجل�������ص الوطن������ي للثقافة يف 

حراج يف حتديد مفهوم  الكويت، �ض������ديدة الإ

أنه  الرتاث، بعيداً عن مفهوم ال�ض������لفيني من ا

جمموعة الجته������ادات الدينية التي حددت 

أيهم، ولقد خ�ض�ضت  ن�ض������غ الثقافة بح�ضب را

اخلطة فقرات كثرية لتربئ������ة مفهوم الرتاث 

من هذا املفهوم حت������ت عنوان قراءة جديدة 

للرتاث )جملد1،  �ص88(« وذكرت اأن »الرتاث 

ن�ضان اأولً، وهو عر�ص متغري  هو من �ضنع الإ

ثانياً، وتاريخي زماين تراكمي من جهة ثالثة. 

وهك������ذا يخرج من الرتاث م�ض������ادر العقيدة 

أما العلوم العقلية  لهية القراآن وال�ض������نة. ا الإ

والنقلية فهي مبتكرات اإن�ض������انية ولي�ص لها 

اأي �ضفة قد�ضية«.

 واأرادت اخلطة اأن تلقي م�ضوؤولية غمو�ص 

�ض������الة على قارئي الرتاث وقالت:  مفهوم الأ

»ل بد من اإعادة قراءة الرتاث قراءة جديدة 

وفهم������ه ل الفه������م ال�ض������كوين اجلامد، ولكن 

الفهم احل������ي احلركي املتط������ور«. )جملد1، 

�ص93(

وم������ع ذلك فلقد بدا الفكر التقدمي اأكرث 

و�ض������وحاً يف اخلطة ال�ض������املة عند احلديث 

�ض������الة مبفهومها احل�ضاري فذكرت:  عن الأ

�ض������الة لي�ض������ت فقط يف املا�ضي وحده،  »الأ

ولكنها اأمامنا يف امل�ضتقبل، اإنها توليد �ضيغ 

ثقافية ذاتية م�ض������تقبلية من خالل املا�ض������ي 

واحلا�������رص« )جملد1، �������ص 93(، »واأن توليد 

�ض������يغ ثقافي������ة جدي������دة من خ������الل الرتاث 

املا�ض������ي هو التحدي ال������ذي يطرحه الع�رص 

على الثقافة العربية«. )جملد1، �ص 92(.

اإن ال������رتاث لي�������ص كياناً ثابت������اً »موجوداً 

هناك بل هو ي�ضري معنا يف رحلة الزمان ول 

مف������ر لنا من اأن نعمل عل������ى ربطه بحا�رصنا 

وتوظيف������ه كق������وة توجه حياتن������ا، اأما الرتاث 

)املعلب( فال مكان له اإل يف املتاحف«.

لقد عربت اخلطة ال�ضاملة عن احلذر من 

الرتاث اإذا كان ميتلكنا ول منتلكه »فهو مقد�ص 

يحم������ل احلقيق������ة النهائي������ة« )ج1، �ص88(. 

أو  ونحن ل ندري كيف يكون الرتاث مقد�ضاً« ا

اأن يكون حراماً Tabou ل ميكن مناق�ض������ته 

آخ������رون لالنقطاع  أو تطوي������ره، بينما يدعو ا ا

عنه وال�ض������ري يف طريق الثورة الثقافية التي 

ل تعني بنظره������م اإل هذا النقطاع، ولكنها 

ل تنفي اأن يعقب ه������ذا النقطاع انتماء اإىل 

هوية غريبة.



4�

فعاليات �صون الرتاث احل�صاري

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

بداع،  فالرتاث هو ح�ضيلة الإ

وهو  ب������داع  بالإ م�ض������تمر  وه������و 

ناء الثالثة، املا�ض������ي  يتجاوز الآ

نه من  لأ وامل�ض������تقبل،  واحلا�رص 

ن�ض������ان  فع������ل الكائن الزمني، الإ

ناء الثالثة  الذي يعي�������ص هذه الآ

با�ض������تمرار،  واحدة  يف حلظ������ة 

أبداً اأن نوقف  فنحن ل ن�ضتطيع ا

احلا�رص لكي نف�ض������ل ما �ضبقه 

وما �ضوف يليه.

و�ض������حيح ما ورد يف اخلطة 

ال�ض������املة من »اأن الرتاث مظهر 

واجلماعي،  الف������ردي  ب������داع  الإ

اأف�ض������ل تعبري عن الذاتية  وهو 

الثقافية، وعن الهوية احل�ضارية 

أي�ض������اً  اخلا�ض������ة« )املجلد1،  �ص 88( هنا ا

يك�ض������ف ه������ذا التعري������ف ع������ن العالقة بني 

الرتاث والذاتية الثقافية والهوية احل�ضارية 

القومية.

وال������رتاث عند املوؤرخ������ني، هو »جمموعة 

ث������ار واملكت�ض������فات وامل�ض������ادر املخطوطة  الآ

�ض������يلة التي تركها  بداعية الأ والتقالي������د الإ

ال�ض������لف عرب مراحل التاري������خ القدمي والتي 

ت�ضكل الرثوة احل�ضارية«.

ون�ضتنتج من هذه التعاريف اخل�ضائ�ص 

التالية:

ب������داع، يعني  - الرتاث بو�ض������فه ثمرة الإ

أننا منلكه ول ميتكلنا، فنحن الذين �ضنعناه  ا

ون�ضنعه و�ضوف ن�ضنعه. 

آفاقاً جديدة«  ن الرتاث »يفتح اأمامنا ا - لأ

ن  فه������و ل يحمل احلقيق������ة النهائية. ذلك لأ

�ضالمي خ�ضع اإىل فكرة امل�ضري ولي�ص  الفكر الإ

أ العلية، وفكرة امل�ض������ري تقوم على  اإىل مب������دا

وحدة الفرد مع الكون، فامل�ضري لي�ص الكون 

كما هو، ب������ل هو كما ميك������ن اأن يكون بفعل 

ن�ضان. الإ

- الرتاث تاريخ ح�ضاري م�ضخ�ص مادياً 

ن�ض������ان. ولي�������ص التاريخ  يحف������ظ حيوي������ة الإ
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نه يح������دد نزعات  ال�ضيا�ض������ي من ال������رتاث لأ

وطموح������ات، واأن وقائع������ه هي ممار�ض������ات 

خرين، وهي  �ضخ�ضية تفر�ص نف�ضها على الآ

ب������داع. معطلة  ممار�ض������ات قامعة حلرية الإ

حلرك������ة ال�ض������ريورة احليوي������ة يف كث������ري من 

احلالت.

- تبق������ى قراءة ال������رتاث حماولة للتعرف 

عل������ى معامل ال�ضخ�ض������ية الثقافي������ة، وحماية 

الرتاث حماية لهذه ال�ضخ�ضية.

�ضا�ص يف عملية  - يلعب الرتاث الدور الأ

أية عملية  ن�ض������ان املتحرر ثقافي������اً، وا بناء الإ

تخطيط ثقايف ل بد اأن تعتمد على املعطيات 

بداع والن�ضاط  الرتاثية، اأي على ح�ض������يلة الإ

ن�ضان. الثقايف لالإ

- يزداد حجم الرتاث ات�ض������اعاً مع عمق 

التاريخ، وم������ع غزارة التفاع������الت الثقافية 

والتح������ولت الفكرية والفني������ة يف جمموعة 

اإن�ضانية.

- لي�ص ال������رتاث الثقايف قيم������ة جمردة، 

بل هو قيمة ح�ض������ارية اإن�ض������انية ت�ض������توعب 

بداعات التي حققها �ض������عب  العط������اءات والإ

أم������ة عرب التاريخ، مما يعك�ص �ضخ�ض������ية  أو ا ا

وق������درات هذه املجموعة الب�رصية.وتتو�ض������ح 

ن�ضان من مدن  هذه العطاءات فيما اأجنزه الإ

وم�ض������توطنات ومعامل وقطع م�ضتقلة منقولة 

بداع والرمز الثقايف  حتمل مالمح الفن والإ

والعقائ������دي، كما ت�ض������مل ه������ذه العطاءات 

�ضاطري  ال�ض������ناعات والتقاليد والطقو�ص والأ

واملاأثورات.

- يتزاي������د معنى الرتاث يوم������اً بعد يوم، 

ن�ض������ان عرب  أنتجه الإ لكي ي�ض������مل جميع ما ا

التاري������خ، وكان عام������اًل يف حتدي������د مالمح 

ن�ض������انية  ثقافته ومفهومه للقيم الروحية والإ

واملادية.

- يتطلب الطالع على م�ض������مونه كثرياً 

م������ن اجله������ود التي ت�ض������مل عملي������ات جمع 

الوثائ������ق وت�ض������نيفها ودرا�ض������تها ومقارنتها، 

وه������ذه اجلهود تتمث������ل يف كثري م������ن العلوم 

والخت�ضا�ضات التي تتطور ويزداد الهتمام 

بها يوماً بعد يوم، تعززها الو�ض������ائل التقنية 

احلديثة.

واإذا كان الرتاث ي�ض������كل وثائق احل�ضارة 

يف املا�ض������ي فاإن������ه يج�ض������د بذل������ك وح������دة 

احل�ضارة ووحدة املا�ض������ي، وهو بذلك ثبت 

أية بقعة  مة، فال������رتاث العربي يف ا لوحدة الأ

ر�������ص العربية هو �ض������يغة  جغرافي������ة من الأ

ن�ضان العربي  ح�ض������ارية متكاملة �ض������نعها الإ

من������ذ بداية التاري������خ، وتفاع������ل معها خارج 

احلدود ال�ضيا�ض������ية املتحول������ة، وداخل اإطار 

الذاتية الثقافية الثابتة، وكانت ح�ضيلة هذا 

الرتاث �ض������املة للفعاليات املوزعة يف اأنحاء 

أنواع خمتلفة من  ر�ص و�ضاملة ا خمتلفة من الأ

الن�ضاطات.
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الثق���ايف  ال���رتاث  �س���ون  حم���اولت 

والطبيعي:

أن�ض������ئت منظم������ة الأمم املتحدة  منذ اأن ا

للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�ض������كو(، وكان 

ذلك عقب احلرب العاملية الثانية وبعد اإن�ضاء 

هيئة الأمم املتحدة، كان الغر�ص هو تن�ضيق 

ال�ضيا�ض������ات الثقافي������ة يف الع������امل وتعزيزها. 

واجتهت ه������ذه املنظمة يف اأكرث من 77% من 

م�ض������اريعها اإىل �ض������ون الرتاث ودعم الثقافة 

الرتاثية يف العامل.

والعربية  �ض������المية  الإ الدول  وانت�ض������بت 

جميعه������ا اإىل ه������ذه املنظمة، و�ض������اركت يف 

التفاقيات واملوؤمترات والتو�ضيات.

- املبادئ الدولية التي يجب تطبيقها يف 

ثار 1956 جمال التنقيب عن الآ

كرث جدوى لتي�ضري دخول  - الو�ض������ائل الأ

املتاحف اإىل اجلميع 1960

- احلفاظ على البيئة الطبيعية واملواقع 

املميزة 1962

- التداب������ري الواجب اتخاذه������ا ملنع نقل 

الرتاث بطرق غري م�رصوعة 1964

- �ضون الرتاث واملمتلكات الثقافية 1968

- حماية ال������رتاث الثقايف والوطني على 

ال�ضعيد الوطني 1972

- اتفاقية دولية خا�ض������ة بالرتاث العاملي 

1972

أو التقليدية  - �ض������ون املناطق التاريخية ا

1976 ودورها يف احلياة املعا�رصة 

وقام������ت ال������دول العربي������ة بتطبيق هذه 

التفاقيات والتو�ضيات.

ويف الع������ام 1972 تبن������ى املوؤمت������ر العام 

التفاقي������ة العاملية حلماي������ة املواقع الرتاثية 

الثقافي������ة والطبيعية. وتهدف هذه التفاقية 

اإىل التعريف بالرتاث العاملي بو�ض������ع لئحة 

باملواق������ع التي حتوي قيماً عاملية اإن�ض������انية. 

وتاأمني حماية هذه املواقع من خالل التعاون 

ع�ض������اء  ال������دويل. وتاأمني الت������زام الدول الأ

بحماية مواقعها على امل�ضتوى الوطني.

و يف التفاقية الدولية هذه والتي وقعت 

�ض������المية والعربية.  أك������رث ال������دول الإ عليها ا

واملتعلق������ة بحماي������ة الرتاث العامل������ي الثقايف 

أ�ضا�ض������ية جديرة اأن تكون  والطبيعي مبادئ ا

منطلقات للعمل امل�ض������تقبلي يف جمال �ضون 

الرتاث العربي.

ولقد ورد يف ه������ذه التفاقية »اأن الدول 

طراف يف هذه التفاقية تعرتف باأن واجب  الأ

القي������ام بتعيني ال������رتاث الثق������ايف والطبيعي 

الذي يق������وم يف اإقليمها وحمايته واملحافظة 

جيال القادمة،  عليه واإ�ض������الحه ونقله اإىل الأ

وىل على عاتقها و�ض������وف  يقع بالدرج������ة الأ

تبذل كل دولة اأق�ض������ى طاقتها لتحقيق هذا 

الغر�������ص، وت�ض������تعني عند احلاج������ة بالعون 
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والتع������اون الدوليني الذي������ن ميكن اأن حتظى 

بهما، خا�ض������ة على امل�ضتويات املالية والفنية 

والعلمية والتقنية« املادة /4/.

وقد قامت اليون�ضكو باإن�ضاء جلنة الرتاث 

العاملي وو�ضعت قائمة للممتلكات التي تعترب 

ن�ض������انية وتتمتع بحماية  جزء من ت������راث الإ

الدولة، وخ�ض�ض������ت اعتمادات �ضمن اإطار 

�ض������ندوق الرتاث العاملي. للموؤازرة يف �ضون 

هذا الرتاث.

و حتى عام 2004 مت ت�ض������جيل ما يقرب 

ثار  من 800 موقع، وعدد املدن واملواقع والآ

�ض������المية يف هذا ال�ضجل. يعادل  العربية والإ

ربع ما مت ت�ض������جيله عاملي������اً. ومتتعت الدول 

ببع�ص املوؤازرات املادية.

�ض������المي مت  وعلى امل�ض������توى العربي والإ

اإن�ض������اء املنظم������ة العربية للرتبي������ة والثقافة 

والعلوم تابعة جلامعة الدول العربية، وتويل 

ثار. ولقد  اهتماماً خا�ضاً مبو�ضوع الرتاث والآ

مت عقد عدة موؤمترات �ضمت امل�ضوؤولني عن 

ثار واملتاحف يف البالد العربية. الآ

أن�ض������ئت يف الرباط ع������ام 1982  ولق������د ا

�ضالمية للرتبية والثقافة والعلوم  املنظمة الإ

�ض������المي يف جدة. التابعة ملنظمة املوؤمتر الإ

أولت ه������ذه املنظمة ق�ض������ايا الرتاث  ولق������د ا

الثق������ايف اهتماماً خا�ض������اً عرب خطط عملها 

املتعاقب������ة. واآخرها )املوؤمت������ر الدويل حول 

�ض������المي( 2006  الرتاث الثقايف يف العامل الإ

يف اأ�ضفهان.

ومن فروع منظمة املوؤمتر، اإن�ضاء اللجنة 

�ضالمي،  الدولية حلماية الرتاث احل�ضاري الإ

ومقرها ا�ضتانبول. وتعتمد يف عمليات �ضون 

�ض������المي على م������وارد الوقف التي  الرتاث الإ

جمعت م������ن املتربعني بجهد ق������اده الدكتور 

اأكمل الدين اإح�ضان اأوغلي.

واأمام هذا العرتاف والتعهد. كان لبد 

من خط������ة عملي������ة وطنية ملمار�ض������ة عملية 

�ض������الح. وتتمث������ل يف النقاط  احلماي������ة والإ

التالية:

أ - اتخاذ �ضيا�ض������ة عامة ت�ضتهدف جعل  ا

الرتاث الثقايف والطبيع������ي يوؤدي وظيفة يف 

حياة اجلماع������ة، وادماج حماية هذا الرتاث 

يف مناهج التخطيط العام.

ب - تاأ�ضي�ص دائرة اأو عدة دوائر، حيث ل 

توجد مثل هذه الدائرة يف اإقليمها، حلماية 

الرتاث الثقايف والطبيع������ي واملحافظة عليه 

وعر�ض������ه، وتزويد هذه الدائ������رة باملوظفني 

كفاء، ومتكينها من الو�ض������ائل التي ت�ضمح  الأ

لها باأداء الواجبات املرتتبة عليها.

بحاث العلمية  ج - تنمية الدرا�ض������ات والأ

والتقنية، وو�ضع و�ض������ائل العمل التي ت�ضمح 
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خط������ار املهددة للرتاث  للدولة باأن جتابه الأ

الثقايف والطبيعي.

د - اتخ������اذ التدابري القانونية، والعلمية، 

دارية، واملالية املنا�ض������بة لتعيني  والتقنية، والإ

هذا ال������رتاث، وحمايت������ه واملحافظ������ة عليه 

وعر�ضه واإحيائه.

أو تنمية مراكز التدريب  دعم اإن�ضاء ا ه� - 

قليمية يف م�ضمار حماية الرتاث  الوطنية والإ

الثقايف والطبيعي، واملحافظة عليه وعر�ضه، 

وت�ض������جيع البحث العلمي يف هذا امل�ضمار. 

وهو منهاج علمي ل بد من تنفيذه يف اخلطة 

امل�ضتقبلية للثقافة العربية.

أنواعه  وال������رتاث الثقايف على اخت������الف ا

أ�ضكاله، كنز ح�ض������اري هام، تقع م�ضوؤولية  وا

�ضونه ون�رصه على الدولة اأولً وعلى املنظمات 

الدولية ثانياً.

ولكن هذه امل�ض������وؤولية تزداد �ضخامة مع 

خطار املتزايدة التي  يام وذلك ب�ض������بب الأ الأ

يتعر�ص لها الرتاث املعماري من خالل تطور 

خطار  �ض������افة اإىل الأ احل�ضارة احلديثة بالإ

الطبيعية.

�ضكاين واملعماري  ولقد �ضكل التو�ض������ع الإ

واإن�ض������اء املعام������ل وازدياد عدد ال�ض������يارات 

ثرية بل على  خط������راً مريع������اً على املع������امل الأ

دارية  ن�ضان نف�ض������ه. وكانت التناق�ضات الإ الإ

من اأهم امل�ضاكل التي تتعر�ص اإليها عمليات 

ال�ضون. فالدوائر البلدية ت�ضعى اإىل حتقيق 

�ضكان والتنقل والتو�ضع  مكانيات ال�ضهلة لالإ الإ

العمراين ولكن هذا يتم غالباً على ح�ض������اب 

ثرية.  امل������دن التاريخي������ة واملباين واملع������امل الأ

لذلك كان ل بد للدولة من اأن تتبع �ضيا�ض������ة 

حازمة يف جمال الف�ضل بني عمليات ال�ضون 

وعمليات التطوير الع�رصي.

على اأن اأعم������ال احلماية تتطلب جهوداً 

مكثف������ة يف الظروف احلالي������ة التي تفر�ص 

ا�ض������تغالل املدن واملباين القدمية ا�ض������تغاللً 

�ضيئاً، ونحن نرى الكثافة الهائلة من ال�ضكان 

الفق������راء يف املدن القدمية، ونرى امل�ض������انع 

رخي�ضة التكاليف كيف تنه�ص من وجود هذه 

املدن والبيوت وتوؤدي اإىل اإتالف روائع الفن 

والزخرفة فيها.

ولقد انتبهت الدول اإىل اأهمية هذه املدن 

واإىل �رصورة �ضون وترميم املباين فيها، ومن 

ال�������رصوري اأن يت������م التو�ض������ع يف نطاق هذه 

احلماية خا�ضة بعد اأن فقدت املدن احلديثة 

املالمح التقليدية للعمران العربي والعمارة، 

وخرجت عن ال�رصوط الجتماعية ال�ضحية 

التي كانت متوفرة يف املباين القدمية. وت�ضري 

أ من  عملية احلماية وف������ق خطة حازمة تبدا

�ض������غال  منع ال�ض������تغالل ال�ض������يئ وحتقيق الإ

�ض������كان والفعاليات القت�ضادية يف املدن  والإ

ال�ض������يارات  القدمية، وحتديد النقل ومرور 
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ثم تخ�ض������ي�ص العتمادات املنا�ض������بة للقيام 

بعمليات الرتميم املبا�������رصة اأو غري املبا�رصة، 

ع������ن طريق م������وؤازرة املكان برتمي������م بيوتهم 

أ�ضواقهم. وحاراتهم وا

ولكن حماية الرتاث لي�ضت هدفاً بذاته، 

ب������ل اإن الهدف اأن يكون ه������ذا الرتاث معلماً 

�ض������الة والهوية، واأن يكون �ضاهداً  لتاأكيد الأ

تاريخي������اً وح�ض������ارياً. ويف الظ������روف التي 

تعي�ض������ها املدن الك������ربى والت������ي تدفعها اإىل 

�رصاع يف تاأمني الو�ض������ائل ال�ضكنية وتو�ضيع  الإ

نطاق املدن، فاإن �ضياع ال�ضخ�ضية التقليدية 

أ النتائج  أ�ضوا يف العمارة والعمران اأ�ضبح من ا

التي جاءت بعد الت�ضخم املدين. لذلك كانت 

املدن التاريخية والعمارة التقليدية النموذج 

ك������رث اأ�ض������الة والذي يفي������د يف العودة اإىل  الأ

�ض������لية للذاتية الثقافية يف جمال  الينابيع الأ

العمارة والفن. ولك������ن حماية وترميم املدن 

واملباين، يجب اأن يرافقها توظيف �ض������حيح، 

فلي�ص املق�ض������ود من احلماي������ة اأن جنعل من 

هذه املن�ض������اآت متاحف ميتة، ولي�ص املق�ضود 

اأن نوظفها توظيف������اً مكثفاً بل اأن نعيد اإليها 

احلي������اة التقليدية والوظائف التي من اأجلها 

أن�ضئت. ا

وابد  واإىل جان������ب حماي������ة املدين������ة والأ

الثابتة، هناك حماية الرتاث املكتوب واملاأثور 

ثار الفنية والتقاليد واملاأثورات،  ال�ضفهي والآ

وه������ي اأعم������ال تتطل������ب عملي������ات متكاملة، 

احلفظ وال�ض������يانة والت�ض������نيف والت�ضوير 

والتوثي������ق والتحقي������ق والن�������رص والدرا�ض������ة 

التاريخي������ة واجلمالية واحل�ض������ارية املتعلقة 

بهذه املواد الرتاثية، كل ذلك �ض������من �رصوط 

اخلطة التنفيذية التي ت�ض������منتها التفاقية 

الدولية حلماية الرتاث )املادة 5(.

التعاون حلماية الرتاث الثقايف:

اأكدت التفاقية العاملية املتعلقة بحماية 

الرتاث الثقايف والطبيع������ي، على اأن الرتاث 

الثق������ايف والطبيع������ي الوطني، يوؤل������ف تراثاً 

عاملياً ت�ضتوجب حمايته بالتعاون بني اأع�ضاء 

املجتمع الدويل كافة )املادة 1/6(.

ط������راف يف التفاقية  وتعهدت الدول الأ

اأن تقدم م�ض������اعدتها لتعيني الرتاث الثقايف 

الطبيعي وحمايته واملحافظة عليه وعر�ضه.. 

)املادة 2/6(.

وه������ذه التفاقي������ة خطوة هام������ة لتعزيز 

اجله������ود العاملية حلماية ال������رتاث، وهي يف 

�ضالمية  م�ضمونها واأغرا�ضها ت�ضمل الدول الإ

والعربية وتراثها، وت�ضبح م�ضوؤوليتها بحفظ 

تراثهم م�ض������وؤولية دولي������ة اتفاقية، ولكن مع 

ذلك ل ب������د اأن تتاأك������د باتفاقي������ات متبادلة 

لت�ضبح هذه امل�ضوؤولية قومية اإلزامية.

ومل تقت�������رص هذه التفاقي������ة على املبادئ 

والتعهدات، بل ت�ض������منت اإن�ضاء جلنة دولية 
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حلماية الرتاث و�ض������ندوق ميّول م�ض������اريعها 

املتعلقة بالرتاث امل�ضجل يف القائمة الدولية 

وفق اأ�ضول دقيقة.

و ما ن�ضبو اإليه يف منظور العمل الرتاثي 

امل�ض������رتك اأن ين�ضاأ �ض������ندوق حلماية الرتاث 

الثق������ايف والطبيعي،  �ض������المي والعرب������ي  الإ

والختيارية  جبارية  الإ امل�ضاهمات  ي�ضتوعب 

والهب������ات التي تاأتيه������ا من ال������دول العربية 

ع�ض������اء، وم������ن املنظم������ات الدولي������ة مثل  الأ

)اليون�ضكو والك�ضو وا�ضي�ضكو(.

وميكن اأن ي�ض������تفاد يف و�ض������ع نظام هذا 

ال�ض������ندوق واللجن������ة التي تدي������ره بالنظام 

املن�ض������و�ص عنه يف التفاقية الدولية امل�ضار 

اإليها )املادة 26-15(.

و�سائل �سون الرتاث:

يتعر�ص الرتاث ملوؤثرات الزمن والطبيعة 

همال. وتت������وىل الدوائر املهتمة  والعب������ث والإ

أو املنقول �ض������ون الرتاث  بال������رتاث الثاب������ت ا

أ  الوطن������ي ح�ض������ب عملي������ات متتابع������ة. تبدا

بالت�ضجيل والتوثيق، وبرعاية الدولة بجميع 

موؤ�ض�ضاتها، ثم برتميمها ودرا�ضتها والتعريف 

بها.

�ض������ف اأن النا�ص يف  و ما زلنا نرى مع الأ

ثري������ة يجهلون قيمة هذه املناطق  املناطق الأ

نهم يجهلون تاريخها. ومازلنا نرى تف�ضريات  لأ

ننا مل ن�ضت�ضهد يف  متناق�ض������ة حل�ض������ارتنا لأ

ثار اإماماً  ثار، ومل جنعل هذه الآ درا�ض������تنا بالآ

يف درا�ضة التاريخ واحل�ضارة، ومازلنا نعتمد 

بع�ص التف�ض������ريات الغريبة واملد�ضو�ضة لفهم 

ح�ض������ارتنا وتاريخنا، والتاريخ القدمي الذي 

�ضنعناه نحن منذ البداية.

ويف طريقنا لبناء الكوادر واخلرباء مازلنا 

جنبية وبراجمها، وهي  نعتمد على املعاهد الأ

قل ل يعنيها اأن تكون خلفية الدرا�ضة  على الأ

فيها تاأكيد الذاتية القومية.

أق�ض������ام  لذلك كان من ال�رصوري اإن�ض������اء ا

جامعية للدرا�ضة النظرية وامليدانية ت�ضاعد 

عمال التنقيب  على تكوين الكوادر الالزمة لأ

ث������ري وحتقيق الرتاث  والرتميم وامل�ض������ح الأ

ون�رصه، واحلفاظ على املدن واملعامل التاريخية 

ثرية والطبيعية. والأ

ومتتد طرائق �ض������ون ال������رتاث اإىل اإبداع 

الرتاث املنقول يف املتاحف.واملتحف هو ذلك 

آثار احل�ضارات،  احليز املكاين الذي ي�ض������م ا

كما ي�ض������م الروائ������ع والط������رف والتطلعات 

البتكارية، وب�ض������ورة عامة هو املكان الذي 

ن�ض������اين يف نطاق  بداع الإ ي�ض������م �ض������واهد الإ

قومي حمدد. اأو يف نطاق عاملي �ضامل.

وه������و بذلك مركز ح�ض������اري هام له دور 

أه������داف، ولتكون������ه �������رصوط. ويف الب������الد  وا

�ضالمية والعربية يزداد عدد املتاحف يوماً  الإ

بعد يوم، ويزداد تنوعه������ا وتزداد مقتنياتها، 
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ولكنها لي�ض������ت على م�ضتوى واحد من تكافوؤ 

امل�ضتوى واملحتوى. ولكي ترتفع هذه املتاحف 

اإىل �ض������ف واح������د لتحقيق دوره������ا الثقايف 

هداف اأولً  القومي، لبد من اإي�ضاح هذه الأ

ثم عر�ص ال�رصوط النموذجية لتكون التحف« 

واأخرياً بيان الو�ض������ائل التي ميكن بها حتقيق 

هداف وال�رصوط على اأكمل وجه. الأ

اإىل  الوطني���ة  والتح���ف  ث���ار  الآ اإع���ادة 

مراكز اإبداعها:

متت هجرة الرتاث من موطنه عن طريق 

ثار  التنقيب غري املرخ�ص يف ظروف كانت الآ

فيها مهملة.اأو عن طريق النقل العلني ح�ضب 

موافقة �ضلطات ال�ضتعمار والنتداب اأو وفق 

نظمة التي و�ضعت يف ظلهما.ثم  القوانني والأ

عن طريق التجارة والتهريب.

ثار واملمتلكات  وتكت�ضي ق�ض������ية اإعادة الآ

الثقافية اإىل اأ�ضحابها طابعاً حاداً يف احلوار 

أو  الدويل �ض������من نطاق موؤمترات اليون�ضكو ا

املنظمة العربية اأو �ضمن املوؤمترات الثقافية 

الدولي������ة. ولقد وجه املدير العام لليون�ض������كو 

عادة ذلك الرتاث الثقايف  عام 1975 نداء »لإ

أن�ضئت  الذي ل يعو�ص اإىل الذين اأبدعوه«. وا

جلنة دولية لدرا�ض������ة ظروف و�ض������ائل اإعادة 

ه������ذه املمتل������كات الثقافية وبخا�ض������ة ذات 

الطابع املميز. وهناك حلول مقرتحة يف هذا 

ال�ض������دد منها احلوار املبا�رص والدبلوما�ضي، 

ومنها ما يتم باإقامة الدعوى اأمام الق�ض������اء 

عادة �رصاء هذا  العادي. ومنها حم������اولت لإ

الرتاث.

ويعتمد ا�ض������رتداد ال������رتاث املنهوب على 

القوان������ني الدولية واملقارنة والوطنية، لذلك 

كان ل ب������د من تكليف حمكمة العدل الدولية 

يف جني������ف بالنظ������ر يف الدع������اوي املتعلقة 

با�ض������رتداد الرتاث، باعتب������اره جزء من تاريخ 

وح�ض������ارة واأر�ص الوطن. ه������ذا اإذا عجزت 

املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم عن 

حتقيق ذلك.

¥µ
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علم اجلمال علٌم حديث النَّ�ضاأة ن�ضبيًّا، فهو مل ين�ضاأ عمليًّا، باإجماع الباحثني 

أوا�ضط القرن الثامن ع�رص على يدي  ار�ضني واملوؤرِّخني اجلماليني اإلَّ يف ا والدَّ

ألك�ضندر باوجمارتن A.G.BAUMGARREN  يف كتاب  ملاين ا الفيل�ض������وف الأ

تاأمالت فل�ضفيَّة يف مو�ضوعات ال�ضعر. 

مقدمة:

يوع، كثرية ال�ض������تخدام بنَْيَ النَّا�ص يف خمتلف  اجلمال مفردةٌ �ض������ديدة ال�ضِّ

������عوب.  ر�ص، وبنَْيَ خمتلف ال�ضُّ أ�ض������قاع الأ احل������الت والنفعالت، يف خمتلف ا

باحث واأ�ستاذ جامعي )�سورية(

العمل الفني: الفنان مطيع علي

اجلمال وعلم اجلمال

❁

˜

❁❁
د. عزت د. عزت ��ل�سيد �ل�سيد �أحمدحمد
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أك������رث تداول ه������ذه املفردة، وم������ا اأحبَّ  وما ا

تداولها بنَْيَ ناطقيها و�ضامعيها، بنَْيَ النَّاعت 

اإلَّ  واملنعوت، بنَْيَ الوا�ض������ف واملو�ض������وف.. 

اإذا كان املو�ض������وف بها غري اإن�ض������ان فاإنَُّه ل 

������ُه ليعي طبيعته،  نَّ ينتظر اأن يو�ض������ف بها لأ

ولحقيقته، ول قيمته. ولكن من يدرك ويعي 

هو الذي يقدر يف املو�ضوع طبيعته وحقيقته 

وقيمته.

اجلم������ال ن������وٌع تنطوي حتت������ه الكثريُ من 

ح�ضا�ص مما  جنا�ص الوا�ضفة ملا يلتقطه الإ الأ

وط واملعطيات  تنطبق عليه جملٌة م������ن ال�رصُّ

أَو باأيِّ  التي ي�ضتحقُّ بها اأن يو�ضف باجلمال ا

قيمٍة تندرج حتت معطف اجلمال.

تعريفات اجلمال

أم������ام اإجماٍع على �ض������عوبة  ن������كاد نكون ا

ٍث يف  ، فما من متحدِّ تعريف اجلمال باحلدِّ

أَو فيل�ض������وف اإل  ٍر ا أَو مفكِّ اجلمال من باحٍث ا

أ الكالم ب�ض������عوبة الكالم على اجلمال،  وبدا

ِر تعريف������ه تعريفاً جامع������اً مانعاً، فاإذا  وتعذُّ

فتحنا املعج������م العربيَّ وجدن������ا ابن منظور 

يقول: احل�ضُن �ضدُّ القبح ونقي�ضه وهو نعٌت 

ا اجلمال فهو م�ضدر اجلميل،  أمَّ ، ا
)1(

ملا َح�ُضن

أنَُّه � ابن منظور � يرى   وكا
)2(

اأي البهاء واحل�ضن

أنَّ اأ�ض������ل هذه القيمة اجَلَماِليَّة هو احل�ضن،  ا

ف احل�ض������ن  واجلم������ال فرٌع ولحٌق. فقد عرَّ

ف اجلمال باحل�ضن.  بذاته وعرَّ

ومثل ذلك فعل ابن فار�ص اإذ عدَّ احل�ضن 

أنَّ اجليم وامليم   وراأى ا
)3(

�ض������د القبح ومل يزد

ُع وِعَظُم اخللق،  مُّ والالم اأ�ضالن اأحدهما جَتَ

 ولِكنَُّه خالفه باأن ذهب اإىل 
)4(

خر احل�ضن والآ

اأنَّ اجلمال بو�ضفه م�ضدراً هو اأ�ضل دللت 

اته اللغويَّة كلِّها، وهذا وا�ضٌح يف اأ�ضلي  م�ضتقَّ

معنى اجلذر.

واإذا انتقلن������ا اإىل الفال�ض������فة والباحثني 

اجلمالني فاإنَّنا �ضنجد تنوُّعاً كبرياً يف تعريف 

اجلمال، ل������ن نقف عند اجلمي������ع فهذا اأمٌر 

ٌر، ولكنَّنا �ضنقف عند بع�ص النَّماذج: متعذَّ

أنَّ اجلميل هو ما  ذهب ك�ض������ينوفان اإىل ا

ف�ض������ل، ويربط  يبل������غ غايته عل������ى النَّحو الأ

أنَّ النَّاف������ع جميٌل  اجلم������ال باملنفعة فيق������رُّ ا

بالنِّ�ضبة اإىل ما ينتفع به.

ا �ض������قراط الذي طلب حتديد اجلميل  أمَّ ا

أنَّ للجمال معايري  بذاته فقد حاول اأن يثبت ا

أَو تكونها.  �ضاملًة تقرتب من املقايي�ص ا

أنَّ اجلمال  ������ا دميقريط�ص فق������د راأى ا أمَّ ا

�ض������ياء املاديَّة وتنا�ض������ب  أج������زاء الأ انتظ������ام ا

اأجزائها.

أنَّ اجلمال  ������ا اأفالط������ون فذه������ب اإىل ا أمَّ ا

احلقيقيَّ هو ما ي�ضدر عن احلقيقة اأو عامل 

املثل، وجعل اجلمال اأحد اأقطاب مثلث عامل 

املثل: احلقُّ واخلري واجلمال. ومع ذلك فقد 
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أنَّ اجلمال الن�ض������جام والتَّناظر  أي�ض������اً ا راأى ا

والتَّنا�ضب.

أنَّ  ويفِّ فقد راأى ا ا اأفلوطني ِبنُزوعه ال�ضُّ أمَّ ا

لوهيَّة غري املح�ضو�ضة.  اجلمال هو جمال الإ

������ورة العقليَّة،  اأي اإنَّ اجلم������ال يكمن يف ال�ضُّ

ولذلك يقول: »اإنَّ اجلميل هو املعقول املدرك 

يف عالقته باخلري«.

أم������ر احُل�ْض������ِن  واجلاح������ظ يق������ول: »اإنَّ ا

أرقُّ م������ن اأن يدركه كلُّ من  )اجلم������ال( اأدقُّ وا

أنَُّه لي�ص يف مكنة كلِّ النَّا�ص اأن  اأب�رصه« ذلك ا

يقف������وا على حقيق������ة اجلمال والقب������ح، فاإنَّ 

»معرف������ة وجوه اجلمال والقب������ح ل تتاأتى اإل 

ب يف  للثَّاق������ب النَّظ������ر، املاهر الب�������رص، الطِّ

ناعة«. ال�ضِّ

يِّ  ������ز بَ������نْيَ اجلمال امل������ادِّ والغ������زايل مييِّ

أنَّ جمال املعاين  ر ا ، ويق������رِّ واجلم������ال املعنويِّ

������ور  املدرك������ة بالفع������ل اأعظم من جمال ال�ضُّ

ب�ضار. اهرة لالإ الظَّ

كويني َفَقْد َربََط بنَْيَ اجلمال  ا توماً الأ أمَّ ا

ميان.  واحلبِّ والإ

أنَّ اجلمال  ������ا باوجمارت������ن فق������د راأى ا أمَّ ا

وق، والنَّق�ص املقابل هو  الكمال الوا�ضح للذَّ

القبح.

أنَّ اجلمال هو اإح�ضا�ضنا  ا كانت فراأى ا أمَّ ا

������يء ل عالقة له  أنَّ جم������ال ال�ضَّ ������يء، وا بال�ضَّ

َا من املحاكمة اجَلَماِليَّة  منَّ يء واإِ بطبيعة ال�ضَّ

الت������ي تنبع من داخلنا بالندماج احلر للفكر 

واملخيِّلة.

أنَّ اجلمال  ا ديفيد هي������وم َفَذَهَب اإىل ا أمَّ ا

جزاء وتفاعلها على نحٍو يجعل  هو انتظام الأ

ور يف النَّف�ص.  �رصُّ اجلمي������ل يبعث الفرح وال������

مل  أنَّ اللذة والأ أ�ض������اف من ناحي������ٍة اأخ������رى ا وا

يوؤلِّفان ذات اجلمال والقبح.

أنَّ اجلمال ل يظهر يف  ا هيجل فراأى ا أمَّ ا

. هنيِّ بيعة اإل انعكا�ضاً للجمال الذِّ الطَّ

ا اإدموند بوركة فقال: اإنَّ اجلمال لي�ص  أمَّ ا

أو املنعزل عن  ������كل املنف�ض������ل ا مرتبط������اً بال�ضَّ

كيب اخلا�صِّ  م�ض������مونه، لِكنَُّه مرتب������ٌط بالرتَّ

ع������ة من املعن������ى والتَّاأثري  للم�ض������تويات املتنوِّ

������امل باحلياة يف  ال�ضَّ ح�ضا�ص  ������امل، والإ ال�ضَّ

ائمني. قها الدَّ ألُّقها وتدفُّ تا

كيز على  آثر الرتَّ ا دين�ص ديدور فق������د ا أمَّ ا

�ض������ياء  الأ أ باأنَّ  �ض������عوبة حتديد اجلمال فبدا

التي نكرث احلديث عنها تكون يف العادة هي 

�ض������ياء التي تكون معرفتن������ا بها اأقل. ومن  الأ

هذه الفكرة بنى ت�ض������اوؤله ع������ن كيفيَّة اتِّفاق 

أنَّ كثريين  اجلميع على وجود اجلمال وكيف ا

ٍة حيث يوجد ولكن قلياًل  �ض������ونه ب�ض������دَّ يتح�ضَّ

منهم من يعرف ما هو اجلمال.

أنَّ اجلمال  ا فيكت������ور با�ص فذهب اإىل ا أمَّ ا

ل  اخ������ل، ولذلك فاإنَّنا ِح������نْيِ نتاأمَّ جم������ال الدَّ

�ضياء فاإنَّنا ن�ضفي عليها من داخلنا، وبهذا  الأ
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املعنى فاإنَّنا ل نرى من جمال 

أنف�ضنا  العامل اإل مبقدار ما يف ا

من جمال.

�ض������بن�رص  هربرت  ويقرتب 

أنَّ  من كانت كثرياً عندما يعلن ا

غبة التي تن�ضاأ عن احلاجة  الرَّ

. وي�رصب  تنفي كلَّ �ضعوٍر جمايلٍّ

مثالً جمياًل على ذلك بقوله: 

»�ض������عينا لتحقي������ق غاي������ة من 

الغايات املفي������دة يجعلنا نغفل 

فة اجَلَماِليَّة لها«. ال�ضِّ

ويذهب ج������ان ماري جويو 

أنَّ كلَّ  أبعد من ذل������ك اإذ يرى ا ا

د النَّا�������ص جميٌل، وكلَّ  ما يوحِّ

باط  ما يهدف اإىل اإ�ضعاف الرِّ

الجتماعيِّ قبيح.

اإىل  ديورانت  وول  ويعيدنا 

�ض������عوبة حتديد اجلميل بقول������ه: اإنَّ القلب 

يلبِّي نداء اجلمال ولك������ن قلَّ اأن جتد عقاًل 

ي�ضاأل ملاذا كان اجلميل جمياًل.

ة القيم اجَلَماِليَّ

هميَّة اجلم������ال وخطورته يف  ونظ������راً لأ

ائم يف �ضاحة  ن�ض������ان، وح�ض������وره الدَّ حياة الإ

�ضعوره مبختلف حالته واحتمالته فقد كان 

كرث غًنى وثراًء مفهوميًّا  من املو�ض������وعات الأ

������ة منه������ا اللغة العربيَّة،  يف كلِّ اللغات، خا�ضَّ

الَّة  د املفردات الدَّ أردنا اأن نعدِّ ى اإنَّنا اإذا ا َحتَّ

أنف�ضنا  على اجلمال اإيجابيًّا و�ض������لبيًّا وجدنا ا

ر ح�رصها،  اأمام �ضل�ض������لٍة طويلٍة يكاد يتع������ذَّ

فم������ا يح�رص يف ذهن الواحد منَّا قليل دائماً 

اأمام الكث������ري الغائب، ومن ه������ذه املفردات، 

القيم، على �ض������بيل املثال، و�ضنذكرها ح�ضب 

لفبائيَّة:  الأ

ني������ق، البارد،  يلُّ، الأ �������رص، الآ اذ، الآ خَّ الأ

، التَّافه،  الباه������ر، البدي������ع، البلي������غ، البه������يُّ

اب/ اجلاذبيَّة،  ، اجلام������د، اجل������ذَّ التَّهكم������يُّ



�1

اجلمال وعلم اجلمال

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

اجلمال، اجلودة، احل�ضن، احلالوة، احلنان/ 

ائع،  افئ، الرَّ احلن������ون، اخلطل، اخلالب، الدَّ

قة،  قيق/ الرِّ فيع، الرَّ �ض������يق، الرَّ اقي، الرَّ الرَّ

������خيف/  ال�ضَّ ������امي،  ال�ضَّ ������احر،  ال�ضَّ اهي،  الزَّ

اف،  فَّ امخ، ال�ضَّ ، ال�ضَّ نيُّ ل�ص، ال�ضَّ خف، ال�ضَّ ال�ضُّ

الظرف،  ري������ف/  الظَّ ������بوح،  ال�ضَّ ������ايف،  ال�ضَّ

العادي، العذب، الع�ضوائي، العظيم، العميق، 

الغلي������ظ، الفات������ن، الفارع، الفخ������م، الفظ، 

القا�ضي، القبيح، اللطيف، املاأ�ضاوي، املوؤتلق، 

املوؤثِّ������ر، امل������وؤمل، املائ������ع، املتخلخ������ل، املتَّزن، 

املتكامل، املتنا�ضب، املتوازن، املتوتِّر، املختل، 

، املفعم، املقبول،  ه، املعربِّ املريح، امل�رصق، امل�ضوَّ

امللفت، املليح/ املالح������ة، املمتلئ، املمجوج، 

املن�ض������جم، املون������ق، النَّابي، النَّاع������م، النَّقي، 

الو�ضيء، الو�ضيع، اليانع..

نح������ن اإذن اأمام ِغًنى كب������رٍي يف املفردات 

الَّ������ة على اجلم������ال مبختلف م�ض������توياته  الدَّ

أم������ام غًنى كبرٍي يف  أي�ض������اً ا وميادينه، ونحن ا

الَّة على اجلم������ال املعرفة له،  العب������ارات الدَّ

للت  أ�ض������اليب التَّعب������ري، الدَّ أمام تنوٍُّع يف ا وا

امل������راد تبيانها من تعريف اجلم������ال. ولكنَّنا 

عرا�ص  دن������ا ه������ذه العبارات م������ن الأ اإذا جرَّ

كليات، وحاولنا ح�رص امل�ضمون، اأمكننا  وال�ضَّ

الق������ول اإنَّ تعريفات اجلم������ال جميعها تدور 

أنَّ اجلمال هو كلُّ  د ا أ�ضا�ض������يٍَّة توؤكِّ حول فكرٍة ا

ما يبهج النَّف�ص وميتعها.

ة املتعة اجَلَماِليَّ

ور  ذكرن������ا البهجة واملتعة والف������رح وال�رصُّ

واللذة واأ�ض������فنا اإليها اجلم������ال، فقلنا املتعة 

اجَلَماِليَّة، والبهجة اجَلَماِليَّة..

أنَّ الباحثني اجلماليني تواطوؤوا  احلقيقة ا

أَو ا�ضطالح املتعة اجَلَماِليَّة  على خ�صِّ مفردة ا

مبا يثريه اجلمال من بهجٍة ون�ضوٍة يف النَّف�ص، 

خرى ل�ض������تخداماٍت  تارك������ني املف������ردات الأ

اأخرى، وهذا اأمٌر ل باأ�ص ول اعرتا�ص عليه، 

بل من اجليِّد حتديد ال�ض������طالح و�ضبطه، 

ولكنَّن������ا مع ذلك �ض������نظلُّ يف ه������ذا التَّمهيد 

ن�ض������تخدم كلَّ املفردات للو�ضول اإىل ما نريد 

التَّعبري عنه، تاركني ال�ضتخدام ال�ضطالحيَّ 

للمراحل التَّالية الت������ي ندخل فيها يف عمق 

البحث.

أ�ضا�ض������يٌّ  اإنَّ البهجة واملتعة واللذة مفتاٌح ا

من مفاتيح حتديد اجلمال، ولِكنَّها لي�ض������ت 

الوحي������دة ول الكافية لتحديد اجلمال، ذلك 

أنَّ البهجة واللذة واملتعة اأمٌر ميكن اأن جنده  ا

�ض������ياء واملو�ض������وعات  مور والأ يف كثرٍي من الأ

أنََّها  الت������ي ل يج������وز التَّعام������ل معها عل������ى ا

آث������ار َجَماِليَّة. فاإذا  أَو ا مو�ض������وعات َجَماِليَّة، ا

تن������اول املرء طعاماً لذي������ذاً بَْعَد جوٍع مم�صٍّ 

ع������ام لي�ص  �ض������عر باملتعة والل������ذة، ولكنَّ الطَّ

عام مو�ضوٌع  مو�ضوعاً جماليًّا، ول تناول الطَّ

. واإذا َغَط�َص املرء يف البحر �ض������ابحاً  جمايلٌّ
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يف ي������وم حارٍّ وجد كثرياً م������ن املتعة والبهجة 

باحة فاإنَّ  ������اق ال�ضِّ والفرحة، واإذا كان من ع�ضَّ

متعته ل ت�ض������اهى، و�ضتفوق متعة غريه كثرياً 

باحة لي�ضت مو�ضوعاً جماليًّا  ا، ولكنَّ ال�ضِّ جدًّ

يف حدِّ ذاتها. واإذا ا�ض������تلقى املرء على ظهره 

م�ض������رتخياً بَْعَد عن������اء يوٍم ثقي������ٍل من العمل 

������اقِّ امل�ضني �ضعر بن�ض������وٍة عارمٍة وبهجٍة  ال�ضَّ

غامرٍة، ومع ذلك فاإنَّ ال�ضتلقاء وال�ضرتخاء 

لي�ص مو�ضوعاً جماليًّا يف حدِّ ذاته.

انتب������ه اإمانوي������ل كانت اإىل هذه امل�ض������األة 

أ�ض������ار  يف حتليل������ه احلك������م اجلمايلَّ عندما ا

أنَّ اجلمال هو ما يبعث �ض������عور الرتياح  اإىل ا

�ض������ا يف النَّف�ص، واإح�ضا�ضاً باملتعة واللذة  والرِّ

أَو املتعة التي ن�ض������عر  يختلف عن تلك اللذة ا

آخ������ر مثل طعام  بها عندما نكون مو�ض������وٍع ا

عام ينتهي مبح�ص  ح�ضا�ص بلذة الطَّ لذيذ، فالإ

أَو  ا اللذة ا أمَّ �ض������باع، ا النتهاء منه وحتقيق الإ

نََّها لذة دائمًة ل ي�ض������حُّ  املتع������ة اجَلَماِليَّة فاإِ

�ضباع. عليها مقيا�ص الإ

البهجة واملتعة واللذة اإح�ضا�ض������ات ميكن 

احل�ض������ول عليها من كثرٍي من املو�ض������وعات 

مور، لِكنَّها لي�ض������ت كلُّه������ا َجَماِليَّة. املتعة  والأ

اجَلَماِليَّة اإح�ض������ا�ٌص خا�صٌّ يختلف كثرياً عن 

أَو النَّ�ضوة التي ميكن  أَو اللذة ا أَو البهجة ا املتعة ا

أَو معاي�ضة  ي مو�ض������وع ا اأن ن�ض������عر بها من تلقِّ

املو�ض������وعات غ������ري اجَلَماِليَّة. وه������ي متعٌة 

������ٌة يتَّفق كثريٌ م������ن الباحثني اجلماليني  خا�ضَّ

أنََّها تخت�رص �رصوب املتع واللذات كلها  على ا

أنَّ املتعة اجَلَماِليَّة �ض������ورةٌ  يف ذاتها، مبعنى ا

أن������واع املتع واللذات،  مكثَّفٌة تختزل خمتلف ا

أنَُّه ي�ضعر  فمن ي�ضعر باملتعة اجَلَماِليَّة يح�ضب ا

أنواع املتع واللذات يف اآن معاً. بكلِّ ا

يب������دو يف هذا الكالم �ض������يءٌ من املبالغة 

والتَّطرف. هذا �ض������حيٌح، ولِكنَُّه �ضحيٌح يف 

�ض������ورته وملن ل يعمل التَّفكري فيما يعي�ض������ه 

أَو يف  م������ن مت������ع َجَماِليَّة يف حيات������ه اليومية ا

اللحظات اجَلَماِليَّة الن������ادرة والفريدة التي 

ميرُّ بها.

لننظر اإىل املو�ض������وع من زاويٍة َجَماِليَّة. 

أَو مطربٍة  ٍة �ض������هرنا على �ضدو مطرٍب ا كم مرَّ

مبدعة �ض������اعاٍت طويلًة اأخذتن������ا فيها املتعة 

أنف�ض������نا َحتَّى ن�ض������ينا جوعنا،  اجَلَماِليَّة من ا

احتياجاتن������ا  ون�ض������ينا  عط�ض������نا،  ون�ض������ينا 

ا  أَو ُرمبَّ أَو ال�رصوريَّة ا ������ة ا البيولوجيَّة الغريزيَّ

جتاهلناها عمداً مف�ضلني ا�ضتمرار ت�ضنيف 

ْغِم مما متار�ضه  ذان بالغناء عليها على الرَّ الآ

������ى اإذا انتهت  علينا من �ض������غط وتوتُّر!! َحتَّ

ك  أَو حترَّ رب َقَر�َض������نَا اجلوع، ا هرة والطَّ ال�ضَّ

أنَّنا كنا  النُّعا�������ص يف جفونن������ا، وانتبهن������ا اإىل ا

������دو َحتَّى ن�ضينا ما نحن فيه  ماأخوذين بال�ضَّ

من حاجاٍت بيولوجيٍَّة �رصوريٍَّة؟!

اطئ  ٍة جل�ضنا على �ضخرٍة على ال�ضَّ كم مرَّ
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أو اأمام �ض������الٍل يف غابٍة واأخذتنا النَّ�ض������وة ومل  ا

ننتب������ه اإىل اأن اأح������داً ينادين������ا اإل بَْعَد تَكرار 

النِّداء؟

ت من اأمامن������ا فاتنٌة جعلتنا  ٍة مرَّ كم م������رَّ

أو  ت حولن������ا َحتَّى كدنا ن�ض������دم بعموٍد ا نتلفَّ

ا كادت ت�ض������دمنا  أو ُرمبَّ أو اإن�ض������اٍن ا ج������داٍر ا

حافلٌة؟

اإنَّ ما يتَّ�ض������ُم به اجلمال من �ضحٍر وفتنٍة 

يث������ري يف النَّف�ص ن�ض������وًة عارمًة تتنا�ض������ب مع 

أو املتعة ن�ضعر  ته، جتعلنا هذه النَّ�ض������وة ا �ض������دَّ

لنا جميع املتع واللذات معاً. أنَّنَا ح�ضَّ وكا

احلاجة الروحانية

������ٌة،  ������ة اإذن متع������ٌة خا�ضَّ املتع������ة اجَلَماِليَّ

������يٌّ ولكنَّ طبيعتها روحانيَّة غري  أ�ضا�ضها ح�ضِّ ا

أنواع املتع  أنَّ ا يٍَّة وغري بيولوجيٍَّة، مبعنى ا ح�ضِّ

خرى كلَّها تقريباً مرتبطٌة ارتباطاً  ات الأ واللذَّ

وثيقاً مب������ا تلبيه من احتياج������اٍت بيولوجيٍَّة، 

ا  أمَّ ح�ضا�ض������ات املبا�رصة. ا مب������ا تداعبه من الإ

نََّها تدخل من باب احلوا�ص  املتعة اجَلَماِليَّة فاإِ

ولِكنَّه������ا تلبِّي حاج������اٍت روحانيًَّة، وي�ض������يف 

وحانيَّة فت�ض������ري  ������ة اإىل الرُّ بع�ض������هم الفكريَّ

مر الذي يجعلنا  حاجاٍت روحانيًَّة فكريًَّة، الأ

������ٌة اأو متعٌة روحانيٌَّة  نََّها متعٌة روحانيَّ نق������ول اإِ

فكريَّة.

أنَُّه  اإذن املعيار الثَّاين لتحدي������د اجلمال ا

ذلك املو�ض������وع الذي يلبي حاج������ًة روحانيًَّة 

ن�ض������ان، ولي�ص اأيُّ مو�ض������وٍع  ������ًة عند الإ فكريَّ

باملطل������ق من دون حتديٍد، ويث������ري يف النَّف�ص 

������ة الت������ي تختلف عن  وحانيَّ تل������ك املتع������ة الرُّ

�رصوب املتع واللذات التي تخاطب احلوا�ص 

اخلارجيَّة وتلبي حاجاٍت بيولوجيًَّة حم�ص.

������َة م������ن �ض������يعرت�ص هن������ا باأنَّ  ولك������ن ثَمَّ

ن�ض������ان اأكرث �ضعًة  وحانيَّة لالإ الحتياجات الرُّ

مي������ان حاجٌة  وامت������داداً من اجلم������ال، فالإ

أي�ض������اً فهل  ������ٌة وفيه متع������ٌة روحانيَّة ا روحانيَّ

مي������ان من اجلم������ال اأو من املو�ض������وعات  الإ

اجَلَماِليَّة؟

َة من يحيل اجلمال اإىل عالقة �ضوفيَّة  ثَمَّ

ميان والدين لي�ضا مو�ضوعاً  روحانيَّة، ولكن الإ

������ا على اأيِّ حاٍل، واإن كان ي�ض������رتك مع  جماليًّ

������ُه يلبِّي احتياجاٍت روحانيًَّة لدى  أنَّ اجلمال با

ن�ضان ويثري فيه متعاً روحانيًَّة. الإ

ميان باأنَّ اجلمال  يفرتق اجلمال ع������ن الإ

ميان  يٍَّة بينما الإ يتمظهر يف مو�ضوعاٍت ح�ضِّ

يتجلَّى يف اأفكاٍر و�ضلوكيَّاٍت قائمٍة على عقائد 

وقناعاٍت دينيٍَّة.

ينيَّة �ض������يءٌ  ������لوكيَّات الدِّ قد يكون يف ال�ضُّ

جميٌل، وميكن اأن يكون فيها ما يُتعامل معه 

ين  أثٌر جمايلٌّ ولكن الدِّ أو ا أنَُّه مو�ض������وٌع ا على ا

ميان طبيعٌة م�ض������تقلٌَّة لها خ�ضائ�ض������ها  والإ

ووقائعه������ا وطبائعه������ا التي تف������رتق بها عن 

خ������رى وتتميَُّز بها  املو�ض������وعات وامليادين الأ
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ا اجلمال فيبدو على املو�ض������وعات  أمَّ عنها. ا

������يَّة على نحٍو يكون �ضفًة لها اأو حالً،  احل�ضِّ

اأي يكون اجلمال �ض������فًة دائمًة للمو�ضوعات 

يًَّة  أو َعَر�ضِ أو �ضفًة عابرًة ا املدركة باحلوا�ص ا

تبدو يف و�ض������عيٍَّة ما اأو حاٍل ما. كالبت�ضامة 

أو  ������فتني ل�ض������بٍب ما. ا التي ترت�ض������م على ال�ضَّ

أو  هها امروؤٌ يف حلظٍة ما ا كالنَّظ������رة التي يوجِّ

مٍر ما. لأ

اجلمال �سفة خارجية

د  اإذن املعي������ار الثالث الذي ميكن اأن نحدِّ

ع على الهيئة  أنَُّه �ض������فة تتو�ضَّ به اجلمال هو ا

ى املو�ضوع  اخلارجيَّة للمو�ض������وع الذي يُ�ضمَّ

������فة �ضورًة خارجيًَّة  . واأن تكون ال�ضِّ اجلمايلَّ

دراك  أنََّها قابلٌة لالإ للمو�ضوع اجَلَمايلِّ يعني ا

يها  من خالل جمموعة املعايري التي �ضن�ض������مِّ

لحقاً باملعايري اجَلَماِليَّة.

َة اختالٌف يف املعاي������ري اجَلَماِليَّة ويف  ثَمَّ

حتدي������د املعايري اجَلَماِليَّة، ولكنَّنا ن�ض������تطيع 

القول متهيداً قاباًل للنِّقا�ص اإنَّ املعايري التي 

يرت�ضم اجلمال من خاللها هي اخل�ضائ�ص 

احة يف النَّف�������ص وتبعث فيها  التي تب������ثُّ الرَّ

أو املتعة اجَلَماِليَّة. فاإذا اكتفينا بهذا  النَّ�ضوة ا

طالق،  التَّحدي������د تركنا املجال مفتوح������اً بالإ

د  ولي�ص يف ذلك عي������ٌب، واإذا حاولنا اأن نحدِّ

هذه اخل�ضائ�ص دخلنا يف م�ضكلة الختالف 

يف م�ضاألة حتديد املعايري اجَلَماِليَّة.

أَو  ������ة عل������ى اأيِّ ح������اٍل ا املعاي������ري اجَلَماِليَّ

اخل�ض������ائ�ص التي جتعلنا ن�ض������ف املو�ضوع 

أنَُّه جميٌل لي�ض������ت بعيدًة عن البنية  ثر با أَو الأ ا

نََّها من�ضجمٌة  ن�ض������ان، اإِ العقليَّة والنَّف�ض������يَّة لالإ

معها متاماً، بل اإىل ح������دٍّ جدِّ كبرٍي. فالنَّف�ص 

������وازن والتَّناظ������ر  متي������ل اإىل الن�ض������جام والتَّ

والتَّنا�ضب وتهفو اإىل التَّميُّز والفرادة املريحة 

للنَّف�ص الباعثة لبهجتها.

أو  ه������ذه هي �ض������ورة املعاي������ري اجَلَماِليَّة ا

احلقائق التي يجب اأن يتَّ�ض������ُم بها املو�ض������وع 

ثر َحتَّى ن�ضفه باجلمال. ولِكنَّها لي�ضت  أو الأ ا

َة غريها  أنَّ ثَمَّ الوحيدة بالتَّاأكيد. ل �ض������كَّ يف ا

م������ن احلقائق واملعاين التي ي������وؤدِّي توافرها 

اإىل تاأكي������د و�ض������ف املو�ض������وع باجلمال. ول 

نخط������ئ اإذا قلنا اإنَُّه ُكلََّم������ا توافر املزيد من 

هذه اخل�ضائ�ص، وُكلََّما توافرت بو�ضوٍح اأكرب 

ثر اأن يو�ضف باجلمال  أو الأ ا�ضتحقَّ املو�ضوع ا

ومزيد اجلمال.

أنَّ لهذه اخل�ضائ�ص �ضفاٌت  الالفت هنا ا

ي�ضعب فهمها الفهم ذاته على كل املو�ضوعات 

ث������ار اجَلَماِليَّة، فالتَّناظر على �ض������بيل  أو الآ ا

املثال ي�ض������حُّ يف اجلم������ال الب�رصي ولكن هل 

أو  أو الغابة ا ة ا أو الق�ضَّ ي�ض������ح على الق�ضيدة ا

البحر؟

اإذا �ض������حَّ اأو جاز لنا اأن نقول اإنَُّه مطلوٌب 

أن������واع اجلمال فباأيِّ معًنى ميكن  يف خمتلف ا
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أن نفه������م التَّناظر يف كلِّ هذه املو�ض������وعات  ا

اجَلَماِليَّة؟ هل ميكن اأن نفهمه فهما مماثاًل 

ن�ضان متاماً؟ للتَّناظر يف وجه الإ

ارتباط اخل�سائ�س باملو�سوع

ابع اإذن م������ن معايري حتديد  املعي������ار الرَّ

اجلمال اأن اخل�ضائ�ص التي يدرك اجلمال 

ثر  أو الأ م������ن خالله������ا مرتبط������ٌة باملو�ض������وع ا

أو  اجلمايلِّ ول يجوز فهمها فهماً �ض������طحيًّا ا

قيا�ضيًّا يجعلنا ن�ضاوي بينهما م�ضاواًة حرفيًَّة 

ي املو�ضوعات اجَلَماِليَّة. ًة لدى تلقِّ أو تامَّ ا

اإنَّ اأيَّ خ�ضي�ض������ٍة من خ�ضائ�ص اجلمال 

واحدةٌ يف التَّجريد العقلي ولِكنَّها ن�ضبيٌَّة يف 

أو  ، مرتبطٌة بكلِّ مو�ض������وٍع ا دراك اجلمايلِّ الإ

مَنٍَط من املو�ض������وعات على حدٍة. فالتَّنا�ضب 

هن ولكن التَّنا�ض������ب يف  فك������رةٌ واحدةٌ يف الذِّ

اللوح������ة غ������ري التَّنا�ض������ب يف لوح������ٍة اأخرى، 

والتَّنا�ض������ب يف الق�ض������يدة غري التَّنا�ض������ب يف 

، والتَّنا�ض������ب يف الغاب������ة  ن�ض������اينِّ اجَل�َض������ِد الإ

ا يف  غري التَّنا�ض������ب يف احلديق������ة.. وهلمَّ جرًّ

خرى مثل  ������ة الأ بقيَّة اخل�ض������ائ�ص اجَلَماِليَّ

الن�ض������جام، والتَّناظر والتَّكام������ل، والفرادة، 

والتَّميُّز.. وغريها.

ن اأن نركِّز على  يبدو من كالمنا َحتَّى الآ

أو  كليَّة اخلارجيَّة للمو�ضوع ا اخل�ضائ�ص ال�ضَّ

ه َجَماليًّا، فهل اجلماُل �ضكٌل  ثر الذي نعدُّ الأ

خارجيٌّ فقط؟

أنَّ فال�ض������فة اجلم������ال يكادون  احلقيقة ا

أنَّ اجلمال ه������و فقط تلك  يجمع������ون عل������ى ا

������ة التي يتَّ�ض������ف بها  اخل�ض������ائ�ص اخلارجيَّ

ثر، وه������ذا كالم عزيٌز على  أو الأ املو�ض������وع ا

أردن������ا اأن نتعامل م������ع اجلمال  ع������ن اإذا ا الطَّ

أنَّنا  ������ا، ذلك ا تعاماًل مو�ض������وعيًّا، وَحتَّى ذاتيًّ

أنَّنا نتعامل م������ع َجَماٍل ل  أ�ضا�ض������اً ا نفرت�������ص ا

تربطنا به روابط عاطفيٌَّة �ضابقٌة، ول روابُط 

أراها  ������ٌة حلظيٌَّة، فم�ض������اهدتي لفاتنٍة ا منفعيَّ

ٍة م������ن دون اأن تربطن������ي بها روابط  ل م������رَّ أوَّ ا

أو معرفيٌَّة يجعلن������ي ل اأدرك من  ������ٌة ا عاطفيَّ

، فكيف اإذا كان  جمالها اإل جمالها اخلارجيَّ

أو روايٍة اأو  أو ق�ض������يدٍة ا م������ر متعلِّقاً بغابٍة ا الأ

غري ذلك؟ 

نَّني اأفرت�ص  اجلمال �ضكٌل خارجيٌّ فقط لأ

أتعامل مع املو�ض������وع اجَلَمايلِّ تعاماًل  أنَّن������ي ا ا

واب������ط النَّفعيَّة وامل�ض������لحيَّة  م������ن الرَّ خالياً 

أتيح لنا  واملعرفة امل�ضبقة بامل�ضمون. فاإذا ما ا

الّطالع على امل�ض������مون �رصنا اأمام م�ضتوى 

اآخر من العالقة اجَلَماِليَّة.

اجلمال وامل�سمون

������ٌة وقيم������ٌة يف العالقة  للم�ض������مون اأهميَّ

. ولِكنَّها �ضتخرج بالعالقة  اجَلَماِليَّة ول �ضكَّ

ي  ي املو�ض������وعي اإىل التلقِّ اجَلَماِليَّة من التلقِّ

ات������ي، فالفت������اة الت������ي اخرتق������ت خميَّلتي  الذَّ

اذ  خَّ وهيمنت عل������ى انفعالتي بجماله������ا الأ
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أو  أو �ض������طحيًَّة اأو جاهلًة ا اإذا كانت �ض������خيفًة ا

������اذ �رصعان ما  خَّ جمنونًة.. ف������اإنَّ جمالها الأ

������يَّة اإىل جماٍل  �ض������يتحوَّل يف مدركاتي احل�ضِّ

أو اأطالل جمال. واإذا كانت  أو بارٍد، ا باه������ٍت، ا

ح�ض������ا�ص والفطنة، مفعمة امل�ضاعر،  ادة الإ وقَّ

ل اإىل طبيعٍة اأخرى ل  ف������اإنَّ جمالها �ض������يتحوَّ

مر �ضريتبط  نَّ الأ ندري متاماً كيف �ضتكون لأ

أو املعاي�ص لهذا اجلمال، فقد تاأخذ  ي ا باملتلقِّ

������يَّة بعيداً  الفطنة واحليويَّة املدركات احل�ضِّ

عن الهيئة اخلارجيَّة وقد تربطها معاً فتزداد 

ا غري ذلك. فتنتها فتنًة على فتنٍة، وُرمبَّ

أ ينطبق على الفتقار  مر عينه يف املبدا الأ

أو الفتاة قليلة احل�ض������ن واجلمال،  اجلمايلِّ ا

ا �ضتبدو  نََّه أو تافهًة فاإِ ا اإذا كانت �ضخيفًة ا نََّه فاإِ

للنَّاظر الذي اأدرك �ضخفها وتفاهتها قبيحًة 

ا�ضة خلوقًة  ا، واإذا كانت ح�ضَّ ا قبيحة جدًّ وُرمبَّ

رقيقة امل�ضاعر فاإنَّ املعاي�ص لها لن يرى قلَّة 

خول  اجلمال هذه بَْعَد فرتة من املعاي�ضة والدُّ

اإىل باطنها اأو م�ضمونها.

ومن هذا الباب تكون العالقة بنَْيَ اأفراد 

نَُّهم يتعاملون  هل وبنَْيَ املحبِّني فاإِ أو الأ �رصة ا الأ

اخل،  مع بع�ض������هم بع�ض������اً انطالقاً م������ن الدَّ

أمٌّ ابنها  انطالقاً من امل�ضمون، ولذلك ل ترى ا

أبداً مهما بل������غ قبحه، ول يرى البُن  قبيحاً ا

ه قبيحًة مهما بلغ قبحها من مبلٍغ، وكذلك  أمَّ ا

أ�ضدُّ ما يكون ذلك  خوة.. وا ب والأ مُّ مع الأ الأ

ما يكون بنَْيَ حبيٍب وحبيبته فاإنَّهما ل يريان 

بع�ضهما بع�ضاً اإل بعني القلب، وعني القلب 

نََّها  خادعٌة يف مثل هذه امل�ض������اعر، خادعة لأ

ل تري������د اأن ترى يف املحبوب اإل ما تريد اأن 

أن تراه، بل غالباً ما يكون  أَو �رصَّ النَّف�ص ا تراه ا

�ضقاط والتَّخيُّل. ذلك من باب الإ

يقوم امل�ض������مون اإذن ب������دوٍر ل ميكن اأن 

ي  ينكر يف العالق������ة اجَلَماِليَّة من جهة التَّلقِّ

واملعاي�ض������ة والتَّقومي، ولذلك نحن ل ننكر ما 

للم�ضمون من قيمٍة ودوٍر يف حتديد اجلميل، 

ولكن الذي ينبغ������ي األ يغيب عن ذهننا هنا 

أنَّ امل�ض������مون ل يك������ون جزءاً م������ن العالقة  ا

ة  اجَلَماِليَّة اإل اإذا كان خالياً من املتعة احل�ضيَّ

واملتعة املبا�������رصة ومن العالق������ة البيولوجيَّة 

وغري ذلك مما يخرج العالقة اجَلَماِليَّة عن 

تها ووظيفتها، ولذلك اإذا قبلنا امل�ضمون  مهمَّ

جزءاً م������ن العالقة اجَلَماِليَّة قبلناه فقط يف 

ن�ضان وحده هو القادر على  نَّ الإ ن�ض������ان لأ الإ

ن�ضان هو  عك�ص م�ضمونه عك�ضاً جماليًّا، والإ

الوحيد الذي جندنا م�ض������طرين اأحياناً اإىل 

ربط �ض������كله مب�ضمونه يف عالقتنا اجَلَماِليَّة 

ثار اجَلَماِليَّة  أو الآ ا بقيَّة املو�ضوعات ا أمَّ معه، ا

أثٍر  أيُّ ا ر اأن يكون مل�ضمونه ا فمن �ض������به املتعذَّ

يذكر يف العالق������ة اجَلَماِليَّة، فجمال الغزال 

نَّنا  ا عن م�ضمونه لأ منف�ض������ٌل انف�ض������الً تامًّ

أنَُّه م�ضموٌن  ل نتعامل مع م�ض������مون اإل على ا
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بيولوجيٌّ ل �ضلة له بالعالقة اجَلَماِليَّة، ومثله 

كذلك احل�ض������ان واحلوت والدلفني وكذلك 

هول ول يختلف  �ض������اأن احلديقة والغابة وال�ضُّ

أو  أو التِّمثال ا مر عندما نتعامل مع اللوحة ا الأ

دب بع�ص  ا يكون للجمال يف الأ العمارة. وُرمبَّ

دب �ضورةٌ  أنَّ الأ بب يف ذلك ا ال�ضتثناء. وال�ضَّ

ن�ضان تكاد ل تنف�ضل عنه  أُخرى من �ضور الإ ا

دب وم�ضمونه. مهما كان مو�ضوع الأ

اجلمال الطبيعي

َوْفَق هذا التَّحديد الذي و�ضلنا اإليه نحن 

اأمام نوع������ني للجمال؛ جماٌل طبيعيٌّ وجماٌل 

، اأي جمال خلقه اهلل وجمال ي�ضنعه  �ضنعيٌّ

ن�ضان. الإ

أ بنَْيَ املعايري  ل اختالف كبري، يف املب������دا

اجَلَماِليَّة التي نحكم بها على هذين النَّوعني 

من اجلمال، واإن كان بنَْيَ اجلمالني اختالٌف 

كبريٌ.

نق������اط  أ�������ص  را عل������ى  ������ة  احليويَّ تق������ف 

بيعيِّ واجلمال  الختالف بنَْيَ اجلم������ال الطَّ

������نعي، واحليويَّة مبختل������ف دللتها هي  ال�ضُّ

������ة ولذلك جند  أ�������ص اخل�ض������ائ�ص اجَلَماِليَّ را

�ربِّ به عن روعة  أنَّ اأق�ض������ى ما ميكن اأن نع����� ا

أثٍر جمايلٍّ �ض������نعيٍّ ه������و قولنا: »يكاد  جمال ا

أَو قولنا: »ل ينق�ص اإىل اأن ينطق«.  ينط������ق«. ا

أنَّ احليويَّة هي  ������د ا ويف ه������ذا وحده م������ا يوؤكِّ

أي�ض������اً  راأ�ص اخل�ض������ائ�ص اجَلَماِليَّة، ولذلك ا

������ة يف اإدراكنا  جندن������ا عندما تاأخذنا احليويَّ

خرى،  الأ اخل�ض������ائ�ص  نن�ضى  املو�ض������وعات 

وعندما تنعدم احليويَّة يف املو�ضوعات التي 

متلك احلياة تنعدم معها تلك اخل�ض������ائ�ص 

خرى. اجَلَماِليَّة الأ

أنَّن������ا ل نبحث ع������ن احليويَّة  احلقيق������ة ا

مبعن������ى احلياة، ول نق������ف عندها يف عمليَّة 

نَّنا نفرت�ض������ها موجودًة يف  التَّقومي اجَلَمايلِّ لأ

كلِّ حركٍة و�ض������كنة من الكائن احلي. وننظر 

اإىل جتليَّاته������ا يف كلِّ الق�ض������مات واملالم������ح 

������مات واإذا ا�ضتعرنا من  واخل�ض������ائ�ص وال�ضِّ

أ�ضلوبها يف حتديد  يَّة ا مدر�ضة القت�ضاد احلدِّ

������كل  القيمة اأمكننا اأن ن�رصح الفكرة على ال�ضَّ

التَّايل:

يِّ �ض������خ�صٍ  أيِّ �ض������لعٍة لأ ُد قيمة ا تتح������دَّ

باملنفع������ة التي يح�ض������ل عليها م������ن الوحدة 

خرية، وميكن تق�ضيم اأيِّ �ضلعة، نظريًّا، اإىل  الأ

وحداٍت مت�ضاويٍة تكون منفعُة اأيِّ وحدة منها 

أ بالتَّناق�ص،  ا، ثُمَّ تبدا �ضباع كبريةٌ جدًّ قبل الإ

لعة مبا تلبِّيه الوحدة  د قيمة ال�ضِّ ولذلك حتدَّ

ا  خرية منها. ولكن هناك �ضلٌع �رصوريَّة جدًّ الأ

ن�ض������ان ولِكنَّها من دون ثمن، مثل الهواء.  لالإ

������بب؟ يقولون: اإنَّ اله������واء له منفعٌة  فما ال�ضَّ

������ٌة كب������ريةٌ ولكن لعدم النُّ������درة يف توافره،  كليَّ

ا ف������اإنَّ منفعته  ولتواف������ره بكميَّات هائلٍة جدًّ

يَّة ت�ضاوي ال�ضفر.  احلدِّ
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������ة فيما يتعلَّق  بهذا املعنى ف������اإنَّ احليويَّ

ن�ضان،  باملو�ض������وع اجلمايلِّ �ضبيهٌة بالهواء لالإ

������ة و�رصورًة  يَّ �ض������ياء اأهمِّ الهواء ه������و اأكرث الأ

ر بثمٍن فاإنَُّه بال  نَّ قيمته ل تقدَّ ن�ضان، ولأ لالإ

نَّ قيمت������ه اأكرب من كلِّ  ������ُه بال ثمن لأ ثمن، اإنَّ

ثََمٍن، وهو متوافٌر بكمٍّ هائٍل ل ي�ض������تطيع اأن 

أو يحتكره اأحد. ميتلكه اأحٌد ا

أنَّ كلَّ  ه������ذا يعني م������ن ناحي������ٍة اأخ������رى ا

تك������ون  ن  لأ قابل������ٌة  بيع������ة  الطَّ مو�ض������وعات 

اأحوالها  ������ة، مبختل������ف  َجَماِليَّ مو�ض������وعاٍت 

و�ضفاتها وت�ض������كالتها وعالقاتها مع بع�ضها 

جر مع النَّهر،  جر، وال�ضَّ جر مع ال�ضَّ بع�ضاً؛ ال�ضَّ

والنَّهر مع البحر، والغابة مع اجلبل، واجلبل 

ن�ض������ان، م������ع احليوان..  ������فح، مع الإ مع ال�ضَّ

ب������كلِّ ما يَْخِطُر يف البال من ت�ض������كيالتها يف 

الوجود وترابطاتها.. كلُّ ذلك قابل اأن يكون 

أي�ض������اً  مو�ض������وعاٍت َجَماِليَّة اأي اإنَّ اجلماد ا

كيبة ومنف�ض������اًل عنها  مندجم������اً مع هذه الرتَّ

ا عندما  ميكن اأن يكون مو�ضوعاً َجَماليًّا؛ اإمَّ

تتوافر فيه اخل�ض������ائ�ص اجَلَماِليَّة اأو عندما 

ننظر اإليه بو�ضفه مو�ضوعاً جماليًّا.

اجلمال ال�سنعي

������نعي اأي اجلمال الذي  ا اجلمال ال�ضُّ أمَّ ا

ن�ض������ان فهو ما مَتَّ التعارف عليه  ي�ض������نعه الإ

ن با�ض������م الفن فالفن هو �ض������ناعة  ������ى الآ َحتَّ

ن�ض������ان �ض������نعاً  اجلمال، وكل ما ي�ض������نعه الإ

. جمالياً فهو فنٌّ

َة اختالٌف كبريٌ يف النَّظر اإىل املنتجات  ثَمَّ

ن�ض������انيَّة الت������ي ت�ض������تحقُّ اأن ت�ض������مى فنًّا.  الإ

وىل  رج������ة الأ ه������ذا الختالف ماث������ٌل يف الدَّ

ون،  من الرجت������ال الذي يت�رصع به املت�ض������دقِّ

أَو غري املخت�ضني،  البعيدون عن الخت�ضا�ص، ا

دعياء، الذين ينظرون اإىل  لني والأ ومن املتطفِّ

أنََّها فنٌّ مهما كانت  اأيِّ �ض������نعٍة تعجبهم على ا

أَو  نعة، ويرون فنًّا يف كلِّ ما ي�ضنعه ا هذه ال�ضَّ

أَو هم  أَو ينافقون له ا ينتجه �ض������خ�ٌص يحبونه ا

بحاجة اإليه.

ا املخت�ض������ون ف������اإنَّ اخلالف بينهم يف  أمَّ ا

������ُه اأعقد. ومهما يكن  ������اأن اأقل، ولِكنَّ هذا ال�ضَّ

�ضاأن اخلالف بنَْيَ املخت�ضني فاإنَُّه خالف بنَْيَ 

أبعاد ما يختلفون فيه ومن  خمت�ضني يدركون ا

اأجله.

الفنُّ يف عرف املخت�ضني �ضنعة اإبداعيَّة 

ة �ضناعة اجلمال، وترتبط بها  �ضا�ضيَّ غايتها الأ

هميَّة وهي التَّعبري  غاية اأخرى توازيها يف الأ

بداعيَّة. وهذا  ات املبدعة وقدرتها الإ عن الذَّ

أنَُّه من غري املمكن اأن  ي������ح يعني ا املعنى ال�رصَّ

أيَّ اإنتاٍج  ������ة، ول ا نعدَّ اأيَّ �ض������نعة �ض������نعًة فنيَّ

نَّ  ن�ض������ان فنًّا مهم������ا كان متميزاً، لأ ينتجه الإ

التميز وحده غري كاٍف لعدِّ املنتج فنًّا.
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أم������ام جمل������ة م������ن  نح������ن ا�ض������طالحيًّا ا

������نائع التي تَواَفق الباحثون والنُّقاد على  ال�ضَّ

ها فنوناً، وهي ما ت�ض������مى عادة بالفنون  عدِّ

عر،  �ضم، والنَّحت، والعمارة، وال�ضِّ ال�ضبعة: الرَّ

������ة. وي�ض������يف  واملو�ض������يقى، وامل�رصح، والق�ضَّ

ق�ص، والتَّمثيل،  بع�ضهم اإىل هذه الفنون الرَّ

والغن������اء، والب�ض������تنة.. وغري ذل������ك مما هو 

أَو �ضجاٍل، وقبوٍل ورف�صٍ من  مو�ض������ع نقا�ٍص ا

باحث اإىل اآخر.

هناك الكثري من التَّ�ضنيفات لهذه الفنون، 

بع�ض������ها يخت�رص الفنون يف خم�ص، وبع�ضها 

يزيد، وب�ض������عها ينوِّع يف اأمناط التَّ�ض������نيف، 

ولِكنَّها كلُّه������ا تقريباً متفقٌة على هذه الفنون 

أنََّها فنون، اخلالف  الت������ي اأ�رصنا اإليها عل������ى ا

يف بع�ض������هم ي�ضيف فنوناً اأخرى منها ما هو 

مو�ض������ع اتفاق اإىل حدٍّ ما كونها فنوناً حمدثة 

مث������ل ال�ض������ينما، ومنها ما قد يكون مو�ض������ع 

اختالف.

نق�ض������م الفن������ون م������ن وجهة نظرن������ا اإىل 

دبيَّة التي  ق�ض������مني كبريين هم������ا الفن������ون الأ

منيل اإىل ت�ض������مية العلم الذي يدر�ض������ها علم 

دبي بو�ض������فه فرعاً من فروع علم  اجلمال الأ

اجلم������ال، وفنون هذا الق�ض������م هي: ال�ض������عر 

والق�ض������ة وامل�رصحي������ة. والق�ض������م الثاين هو 

الفنون الب�رصية كونها تدرك بحا�ضة الب�رص 

�ض������م والنَّحت والعم������ارة، وميكن اأن  وهي الرَّ

ن�ضيف اإليها جتاوزاً هنا املو�ضيقى.

ا تق�ضيمنا التَّ�ضنيفي للفنون فهو وا�ضٌع  أمَّ ا

منا الفنون  يحتاج اإىل وقفٍة مطولة، فقد َق�ضَّ

أربعة اأ�ضناف على النَّحو التَّايل: اإىل ا

فنون الكالم: �ض������عر - ق�ضة -  رواية - 

م�رصحية.

فنون ب�رصية ثابتة: ر�ضم - نحت - عمارة  

- زخرفة  - خط.

فنون ب�رصية حركية: مو�ض������يقى - رق�ص 

- متثيل - غناء.

فنون مركبة: �ض������ينما - م�رصح - اإعالن 

- اإعالم - اإ�ضحاك.

أَو اجلمال  ل ينف�ض������ل التَّعامل مع الفنِّ ا

بيعي  ������نعي عن التَّعامل مع اجلمال الطَّ ال�ضُّ

، ولكن للفن  م������ن ناحية التَّق������ومي اجلم������ايلِّ

خ�ض������ائ�ص اأخرى بو�ضفه �ض������ناعة ب�رصيَّة، 

وبو�ضفة �ض������ناعة تعنى ب�ض������ناعة اجلمال، 

بيعة التي ل ي�ضرتط  خالف مو�ض������وعات الطَّ

أن تكون مو�ض������وعات َجَماِليَّة حم�ض������اً،  فيها ا

ن  فمعظمها مو�ض������وعاٌت طبيعيٌَّة ت�ض������لح لأ

تكون مو�ض������وعاٍت لكثرٍي من امليادين العلميَّة 

خرى، ومنها علم اجلمال. واملعرفيَّة الأ

أبرز ما يخت�صُّ به الفنُّ من م�ض������ائل غري  ا

بيعيِّ  موج������ودة يف التَّعامل مع اجلم������ال الطَّ

بداع م�ضاألٌة طويلٌة  بداع، وم�ضاألة الإ م�ضاألة الإ
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كثرية التَّ�ض������عُّبات واملو�ضوعات. والعلم الذي 

أبعاده وميادينه ومو�ضوعاته  يدر�ص الفنَّ بكلِّ ا

أَو علم  وخ�ضو�ض������ياته هو فل�ض������فة الف������ن، ا

اجلمال، بو�ضف فل�ضفة الفنِّ جزءاً من علم 

قلِّ يف هذا التَّمهيد؟ اجلمال، على الأ

علم اجلمال

علم اجلمال علٌم حديث النَّ�ض������اأة ن�ضبيًّا، 

������ا، باإجم������اع الباحث������ني  فه������و مل ين�ض������اأ عمليًّ

والدار�ض������ني واملوؤرخ������ني اجلمالي������ني اإلَّ يف 

أوا�ض������ط الق������رن الثام������ن ع�رص عل������ى يدي  ا

ألك�ض������ندر باوجمارتن مل������اين ا الفيل�ض������وف الأ

كت������اب  يف    A.G.BAUMGARREN
تاأمالت فل�ضفيَّة يف مو�ضوعات ال�ضعر. فهو 

باإقرار جميع املوؤرخني والباحثني اجلماليني 

ل م������ن و�ض������ع لف������ظ Esthetic التي دلَّ  أوَّ ا

د مفهومه وميدانه  به������ا على اجلديد، وح������دَّ

وو�ضع القواعد له وللّتقومي اجلمايلِّ. فميَّز 

������يَّة وهي  بنَْيَ نوعني من املعرفة: معرفة ح�ضِّ

معرفٌة غام�ضٌة، ومعرفة عقليَّة وهي معرفٌة 

وا�ض������حٌة، وبينهما نوٌع و�ض������ٌط هو امتثالٌت 

وا�ض������حٌة ولِكنَّها لي�ضت متميِّزًة، وهي ميدان 

علم اجلمال.

اإنَّ اللف������ظ Esthetic املع������روف عربيًّا 

�ض������تطيقا اأي عل������م اجلم������ال ذو ج������ذر  بالأ

لتيني ه������و AISTHESIS، ول غرابة يف 

ذلك فه������ذه اللغة هي اجلذر املبا�رص ملختلف 

������ة،  ������ة الغربيَّة منها خا�ضَّ وروبيَّ اللغ������ات الأ

ولذل������ك ل عجب يف اأن ت������درج هذه املفردة 

وربيَّة  بَْع������َد قولبته������ا يف خمتلف اللغ������ات الأ

 ESTETICA ي�ض������تخدمون  جنلي������ز  فالإ

 Esthétique ي�ض������تخدمون  والفرن�ض������يون 

ملان ي�ضتخدمون AESTHIK والطليان  والأ

وتعن������ي   ،AESTHETICS ي�ض������تخدمون 

نيا و�ضغلت النَّا�ص  ت الدُّ هذه املفردة التي مالأ

ح�ضا�ص، ولذلك ح�ضب  لحقاً يف اأ�ض������لها الإ

أَو علم  ح�ضا�ص ا أنََّها تعني نظريَّة الإ بع�ض������هم ا

�ض������ل معنى  ح�ض������ا�ص، وه������ي تعني يف الأ الإ

واحداً يفهم يف ثالثة اأوجه:

. دراك احل�ضيِّ أو الإ ة ا يَّ 1- املعرفة احل�ضِّ

2- املظهر املح�ضو�ص.

ح�ضا�ضاتنا. ولية لإ ورة الأ 3- ال�ضُّ

ولك������ن اإن كان عل������م اجلم������ال بو�ض������فه 

داً ق������د ظهر عل������ى يدي  ا�ض������طالحاً حم������دَّ

أوا�ضط القرن الثَّامن  ألك�ضندر باوجمارتن يف ا ا

را�ض������ات اجَلَماِليَّة والبحث يف  ع�رص فاإنَّ الدِّ

������ة لي�ص حديث النَّ�ض������اأة  امل�ض������كالت اجَلَماِليَّ

لنا رجوعاً  ط������الق، فاإنَّنا ُكلََّم������ا توغَّ عل������ى الإ

اإىل ال������وراء يف عمق التَّاري������خ وجدنا ما يدلُّ 

ن�ض������ان واملفكرين كانوا يتعاملون  أنَّ الإ على ا

أنَّ  ������ة، ناهيك عن ا مع املو�ض������وعات اجَلَماِليَّ

ن�ضان كما  املمار�ضة الفنيَّة وجدت ُمنُْذ وجد الإ

نرثوبولوجيَّة. را�ضات التَّاريخية والأ ت�ضري الدِّ
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را�ض������ات اجَلَماِليَّة مبلغاً  وقد بلغ������ت الدِّ

ًة  ًة، وخا�ضَّ مهماً يف احل�ضارة اليونانيَّة خا�ضَّ

أر�ض������طو  عل������ى اأيدي �ض������قراط واأفالطون وا

ا يف احل�ض������ارة  أمَّ والفيثاغورثيني وغريهم. ا

�ضالميَّة فقد حدث انعطاٌف هائٌل  العربيَّة الإ

يف تاريخ الفكر اجلمايلِّ اإذ وجدنا كثرياً من 

ة منه علم اجلمال  اأعالم علم اجلمال وخا�ضَّ

دب������يِّ الذي و�ض������عت فيه مئ������ات بل اآلف  الأ

عالم الذين اكت�ضفنا  املوؤلفات من ع�رصات الأ

بع�ض������اً غري قليل منهم، وما زال الكثري منهم 

بعيداً عن متناول الباحثني والدار�ضني. لََعلَّ 

أبرزهم: اجلاحظ والتوحي������دي وابن قتيبة  ا

واجلرجاين والكفوي وابن خلدون والنويري 

واملاوردي وغريهم كثري.

أوروب������ا الع�������رص الو�ض������يط اهت������م  ويف ا

الفال�ض������فة كلهم بالدرا�ضات اجَلَماِليَّة الذين 

أيديهم بعداً �ض������وفيًّا اإىل حدٍّ  اأخذت عل������ى ا

ق������ل، ومن هوؤلء  أَو بعداً دينيًّا على الأ م������ا، ا

أن�ض������لم، واأوج�ضطني  كويني، و�ض������ان ا توما الأ

وغريهم.

أوروب������ا الع�������رص احلدي������ث نه�ض������ت  يف ا

را�ض������ات اجَلَماِليَّة نه�ض������ًة وا�ض������عًة ظلَّت  الدِّ

تتنامى بوتائر مت�ضارعٍة َحتَّى ظهر ا�ضطالح 

ألك�ضندر باوجمارتن،  على اجلمال على يدي ا

واإن كان������ت جه������ود دي������كارت وكانت وهيجل 

ة  و�ضوبنهاور عظيمة يف هذا املجال، وخا�ضَّ

جيال  جهود كان������ت وهيجل. وبعد ه������ذه الأ

������ع  اأخذت وتائ������ر البحث اجلمايلِّ يف التَّو�ضُّ

والتَّنوع والغنى والنت�ض������ار َحتَّى �ض������ارت يف 

الق������رن التَّا�ض������ع ع�رص ثُمَّ الع�رصي������ن من اأكرث 

املو�ضوعات �ضغاًل للباحثني واملفكرين وَحتَّى 

أوا�ض������ط القرن  الفال�ض������فة. َحتَّى وجدناً يف ا

������عراء يقول: »ل يعج  التَّا�ض������ع ع�رص اأحد ال�ضُّ

زماننا ب�ض������يء بقدر ما يعج بعلماء اجلمال«. 

أَو نحو مئة �ض������نة؟  منا قلياًل ا فكيف ل������و تقدَّ

�ضيكون العجب اأكرب.

أم������ام اختالف������اٍت يف تعرف  مثلم������ا كنَّا ا

أم������ام اختالفاٍت  ن ا اجلمال كذل������ك نحن الآ

يف تعري������ف علم اجلم������ال. اإذا فتحنا معجم 

للند وجدناه يعرف علم اجلمال باأنه: »علم 

حكام التَّقومييَّة الت������ي متيِّز بنَْيَ اجلميل  الأ

، اأما قامو�ص ويب�ضرت فاإنَُّه يعرف 
)5(

والقبيح«

أنَّه: »املجال الذي يتعامل مع  علم اجلم������ال با

واهر الفنيَّة واخل������ربة اجَلَماِليَّة  و�ض������ف الظَّ

أنَّ  ������ُه يرى ا أم������ا بريديلي فاإنَّ . ا
)6(

وتف�ض������ريها«

عل������م اجلمال »عل������م بينيٌّ تق������وم من خالله 

فروع معرفية عدة بدرا�ضة املنطقة امل�ضرتكة 

أو ال�ضتجابة اجَلَماِليَّة، بكل  املتعلقة باخلربة ا
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ما ت�ضتمل عليه هذه اخلربة اأو ال�ضتجابة من 

جوانب ح�ض������ية واإدراكية وانفعاليَّة ومعرفيَّة 

واجتماعيَّة.

ة  واإذا فتحنا اأحد اأقدم املعاجم الَفل�ضِفيَّ

������ة املعا�������رصة، معجم جميل �ض������ليبا،  العربيَّ

أَنَُّه: »علم يبحث  وجدناه يعرِّف علم اجلمال ِبا

يف �������رصوط اجلمال، ومقايي�ض������ه، ونظريَّاته، 

، ويف اأحكام القيم املتعلِّقة  وق الفنِّيِّ ويف الذَّ

ث������ار الفنيَّة، وهو باٌب من الفل�ض������فة وله  بالآ

، وق�ض������م عمليٌّ  ق�ض������مان: ق�ض������م نظريٌّ عامٌّ

)7(
.» خا�صٌّ

أنَّ هناك الكثري من التَّعريفات  يف ا ل �ضكَّ 

خ������رى لعلم اجلم������ال التي ميك������ن اإفراد  الأ

ل لها. ومهما يكن من اأمر الكرثة  بحٍث مطوَّ

والخت������الف يف ه������ذه التَّعريف������ات ميكنن������ا 

أن نع������رِّف علم اجلم������ال على نح������و مي�رصَّ  ا

������ُه العلم الذي يدر�ص اجلمال. واأن يدر�ص  أَنَّ ِبا

يء  أنَُّه يدر�ص ملاذا يعدُّ هذا ال�ضَّ اجلماَل يعني ا

جمياًل، وَحتَّى يعرف ملاذا كان جمياًل �ضيدر�ص 

خ�ض������ائ�ص اجلمال ومقوِّماته، وَحتَّى ي�ضل 

اإىل خ�ض������ائ�ص اجلمال ومقوِّماته �ضيدر�ص 

مل������اذا كانت ه������ذه اخل�ض������ائ�ص واملقومات 

أَو مرتبطًة باجلمال،  ������ة ا مو�ض������وفًة باجَلَماِليَّ

نََّها توؤثر  أنََّها تو�ض������ف بذل������ك لأ فاإذا عرفنا ا

������ا يف النف�������ص مظاهره الفرح  أث������رياً اإيجابيًّ تا

ور والبهجة واملتعة ا�ض������طررنا للبحث  وال�رصُّ

 . ������ذوق اجلمايل، ثُ������مَّ التَّقومي اجلمايلِّ يف التَّ

نَّ اجلمال مهمٌّ ويبعث كلَّ م�ضاعر الرتياح  ولأ

ور واملتعة يف النَّف�ص �ضيبحث  �ض������ا وال�رصُّ والرِّ

علم اجلمال يف كيفيَّة �ض������نع اجلمال، اأي يف 

. الفنِّ وكلِّ ما يتَّ�ضل بالفنِّ

اإذن عل������م اجلمال هو العلم الذي يدر�ص 

اجلمال يف اأ�ضله وف�ض������له و�ضنعه وجتلياته 

آثاره. وينق�ض������م بحثن������ا يف اجلمال، حتت  وا

معط������ف عل������م اجلم������ال، اإىل مو�ض������وعات 

وميادي������ن. امليادين هو الف������روع الكربى لعلم 

، علم  اجلمال من قبيل: علم اجلمال النَّظريِّ

، علم  دبيِّ ، علم اجلمال الأ اجلمال التَّطبيقيِّ

اجلمال النَّف�ض������يِّ وغريها. واملو�ضوعات هي 

اجَلَماِليَّة  فكار واملفاهيم وال�ضطالحات  الأ

التي يدر�ض������ها علم اجلم������ال وتكون موجودًة 

غالباً يف خمتلف امليادين، ومنها على �ض������بيل 

املثال: القيم������ة اجلماليَّة، التَّقومي اجلمايلُّ، 

بداع  املقولت اجلماليَّة، التَّذوُّق اجلمايل، الإ

اجلمايل، الفن، وظيفة الفن، ت�ضنيف الفنون، 

������ة، العالق������ات اجَلَماِليَّة..  الرتبي������ة اجَلَماِليَّ

وغريها كثري.
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خامتة

م������ا يج������در اأن نخت������م به ه������ذه اجلولة 

التمهيدي������ة التعريفية للجمال وعلم اجلمال 

أننا وقفنا فقط  م������ع العالقة بينهما �ض������مناً ا

عن������د ما ل بُدَّ من الوقوف عنده من النقاط 

ح والتَّف�ض������يل، ول يف  ������ع يف ال�������رصَّ ومل نتو�ضَّ

نَّنا مل  الة على كالمنا، لأ مثلة الدَّ واهد والأ ال�ضَّ

ح  نهدف يف هذا العر�ص اإىل التَّو�ضع يف ال�رصَّ

������هل  أردنا التَّعريف ال�ضَّ والتَّف�ض������يل بقدر ما ا

الي�ضري َقْدَر امل�ضتطاع.

1- ابن منظور: ل�سان العرب � مادة ح�سن. 

2- م. �س � مادة جمل. 

3- ابن فار�س: خ�سائ�س اللغة � مادة ح�سن. 

4- م. �س � مادة جمل. 

�- للند: املو�سوعة الفل�سفية � مادة علم اجلمال. 

6- Merriam Webster: Merriam Webster’s Encyclopedia of Literature، Massachusetts. 

1995: Esthetic.

�- جميل �سليبا: املعجم الفل�سفي � مادة جمال.
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ن�ضان منذ بدء التكوين وجود عامل علوي مفارق لعامله الدنيوي،  افرت�ص الإ

وزاد افرتا�ضاً اأن هذا العامل يحكم العامل بقوته وير�ضم امل�ضري بقدرته، فاأ�ضفى 

جالل. ثم كانت الرموز هي �ض������بيله  علي������ه كل معاين التقدي�ص والتعظيم والإ

كمل، يف التوا�ض������ل مع ه������ذا العامل العلوي  أداته الأ �ض������طورة هي ا مثل، والأ الأ

ن هذا العامل العلوي  اكتناهاً جلماله وا�ض������تلهاماً ل�ضحره ودفعاً ل�ض������طوته. ولأ

أ�ضباب املنع والعطاء واملوت  املقد�ص يفي�ص بالقوة والقدرة والقتدار، وميتلك ا

أداًة مبتكرة  ن�ضان القدمي الطقو�ص ال�ضحرية امل�ضبعة بالرموز ا أبدع الإ حياء، ا والإ

اأ�ستاذ علم الجتماع الرتبوي يف جامعتي الكويت ودم�سق..

العمل الفني: الفنان مطيع علي

�ملقد�س: رموز وطقو�س و�أ�ساطري

❁

˜

❁❁
د. علي �د. علي �أ�سعد وطفة�سعد وطفة
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للتوا�ضل مع الروح الكونية لهذا العامل العلوي 

ا�ضتجداًء لعطفه والتما�ضاً لرحمته.

وق������د فر�������ص هذا الن������وع م������ن التفكري 

�ض������طوري نف�ض������ه ع������رب المت������داد البعيد  الأ

زمن������ة والع�ض������ور املتعاقب������ة يف تاري������خ  لالأ

ن�ض������انية. ولكن ومع دورة الزمن وتدريجياً  الإ

ن�ض������انية اأن تنتقل  ا�ض������تطاعت املجتمعات الإ

اإىل و�ض������عية التفكري املنطق������ي الذي يحيل 

الظواه������ر الطبيع������ة اإىل عوامله������ا الواقعية 

ويف�رصها باأ�ض������بابها املو�ض������وعية ل باأ�ضباب 

خارجة عنها منف�ضلة عن �ضياقها التاريخي. 

وه������ذا النم������ط املتق������دم من التفك������ري مّكن 

ن�ضانية من حتقيق تقدمها يف  املجتمعات الإ

اجتاه التفكري العلمي، مقلّ�ض������اً بذلك حدود 

�ضطورة يف تف�ضري  العتماد على املقّد�ص والأ

الظواهر الجتماعية والطبيعية، وقد �ضاعد 

التفكري العلمي ه������ذه املجتمعات يف حتقيق 

تقدمها و�ض������يطرتها على الطبيعة ل�ض������الح 

ن�ض������ان، حي������ث ارتهن تق������دم املجتمعات  الإ

ن�ضانية تاريخياً مبدى قدرتها على تقلي�ص  الإ

�ضطوري ل�ض������الح الدنيوي املنفلت  حدود الأ

ن�ض������ان  أتاح ذلك لالإ من عقال املقّد�ص. وقد ا

أ�ضباب  يف النهاية اأن يكت�ضف اأ�رصار الوجود وا

الظواهر عل������ى نحو مو�ض������وعي وعقالين. 

وبف�ض������ل ه������ذه الكت�ض������افات العلمية بداأت 

التف�ض������ريات املاورائي������ة البدائي������ة ترتاج������ع 

�ض������اطري  تدريجي������اً فرتاجعت معها اأهمية الأ

والتف�ضريات الغيبية للكون واحلياة حل�ضاب 

واملو�ض������وعي.  والعقالين  العلمي  التف�ض������ري 

للكون واحلياة .

تعريف املقد�س

ت�ض������ّدر مفهوم املقّد�ص جهود عدد كبري 

من الباحثني يف خمتل������ف احلقول املعرفية، 

نرتوبولوجي������ا وعلم  ول�ض������يما يف جم������ايل الأ

الجتماع. ويع������ّول على ه������ذا املفهوم كثرياً 

يف الك�ض������ف ع������ن جوانب هام������ة يف احلياة 

ن�ضانية، ول�ض������يما هذه التي تتعلق بن�ضاأة  الإ

�ض������اطري والثقافات.  دي������ان والطقو�ص والأ الأ

وانطالقاً من اأهمية ه������ذا املفهوم تقاطرت 

البح������وث والدرا�ض������ات، و�ُض������غل الباحث������ون 

أبعاد هذا املفهوم وجتلياته  بدرا�ضة وتق�ضي ا

بحثاً ع������ن ماهية احلياة الثقافية وتكويناتها 

ن�ضانية. يف املجتمعات الإ

جاء يف ل�ضان العرب حول لفظة مقّد�ص: 

»التقدي�������ص تنزيه اهلل عز وج������ل. فالقد�ص 

تنزيه اهلل تع������اىل، وهو املتقد�������ص القدو�ص 

املقّد�ص. ويقال : القدو�ص فعول من القد�ص 

. وتعرف املو�ضوعة الفل�ضفية 
)1(

وهو الطهارة

العربية املقد�ص باأنه »كل ما ل ميكن تدني�ضه 

أو تلويثه، وميتلك املقد�ص على قوة غام�ضة  ا

جتذب اأحياناً وتنف������ر اأحياناً وجتذب وتنّفر 

أخ������رى. وترتبط فك������رة املقّد�ص  يف اأحي������ان ا
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عند ال�ضعوب البدائية بالطوطم اأي تقدي�ص 

حيوان مع������ني رم������زاً للقبيل������ة اأو اجلماعة 

. فاملقّد�������ص »هو ما يثري يف النف�ص 
)2(

وىل الأ

اخلوف والرهبة والحرتام واخل�ض������وع الذي 

يبعدن������ا عنه ويرغبنا فيه يف الوقت نف�ض������ه. 

وينت������ج ع������ن املقد�ص جمموعة من امل�ض������اعر 

املختلطة واملرتبطة من: الندها�ص، والرغبة، 

والجن������ذاب، والف�ض������ول والتحفظ والقلق، 

والفزع واخلوف مما يجعلنا نحبه ول جنروؤ 

.
)3(

على تناوله يف الوقت نف�ضه

ويرى اجلادرجي يف املقد�ص »ا�ض������طالح 

�ض������ياء  ي�ض������ري اإىل كي������ان يتج������اوز ماهية الأ

الدنيوية )...( ويتمتع بال�رصورة ب�ض������فتني: 

اأولً، تكم������ن يف هذا الكي������ان قوة خارقة، ل 

تخ�ضع لقوانني الطبيعة، ول يخ�ضع التعامل 

أو العقالنية. ثانياً،  معها لقوانني ال�ض������ببية ا

وىل تت�ض������ف عالقة الفرد  وتبعاً لل�ض������فة الأ

اأو اجلماعة مع ه������ذه القوة باأن يف اإمكانهم 

اأن ي�ضموا �ضفة املقد�ص كمقوم يف هويتهم، 

ولذا يتمكنون اأن يطلبوا منه احلماية والعمل 

ن املقّد�ص يتمتع  . ولأ
)4(

عل������ى تاأمني بقائه������م

بقوة خارقة )...( فاإنهم يخافونه يف اأعماق 

أنه������م يعتربونه مقوماً  وعيهم الذات������ي، كما ا

خر،  فعالً يف حماية هذه الهوية، ودعمها لالآ

ويف مواجهة العي�ص مع متطلبات التكيف مع 

.
)5(

ظواهر الطبيعة«

فاملقد�������ص يتمثل يف م�ض������امني الطاقة 

ن�ضان ويتغلغل  الوجدانية الغام�ض������ة عند الإ

أو ت�ض������ور ينبني عليها  فيه������ا. وهو مقول������ة ا

ال�ض������لوك الديني، حيث ي�ضعر املوؤمن بذوبان 

�ض������امل مع رموز القدا�ض������ة الت������ي يدين لها، 

ووفق������اً لهذه العالقة الوجدانية ميكن القول 

ب������اأن املقد�������ص جترب������ة وجداني������ة تقوم بني 

ن�ضان ومو�ضوع املقد�ص ويف هذه العالقة  الإ

ن�ض������ان اإىل موقع املنفعل واخلائف  يتحول الإ

واملنده�ص يف خمطط مدار عالقة �ض������حرية 

ت�ض������ده اإىل قوى كونية بالغة ال�ضمو والقدرة 

والقتدار.

 ،Interdit ويرتب������ط املقّد�ص باحل������رام

فاحلرام هو ال�ض������يء الذي مينع اإتيانه خوفاً 

ن�ضان،  لهة اأو عقاب الإ من عقاب ال�ضماء والآ

ويلت������زم النا�ص قيود ه������ذا احلرام والتحرمي 

لدواعي اإمياني������ة ودينية �رصفة. وهذا يعني 

اأن املحرم »التاب������و« يرتبط جوهرياً مبفهوم 

املقّد�ص وي�ضاعد على فهم طبيعته واجتاهه. 

فاحلرام يرتكز على �رصوط المتناع ويتلّب�ص 

لبو�ص املحظور«. وينبني على ذاك اأن كل مقّد�ص 

هو حرام وممنوع وكل حرام يرتبط مبقّد�ص. 

 Le petit Robert ومييز قامو�ص روبريت

أبعاد لهذا املفهوم اأهمها: اأن املقّد�ص  بني عدة ا

أ�ض������ياء وكينونات ل تخ�ضع  يرمز اإىل اأمور وا

أو املعنوية من قبل الب�رص.  للمعاجلة احل�ضّية ا
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وبالتايل فاإن املقد�ص كيان ممنوع 

ومنف�ضل ول ميكن العتداء عليه 

وغالباً  بالدنيوي،  باملقارنة  وذلك 

ما يكون مو�ضوعاً لل�ضعور املتنامي 

بالحرتام الديني املفعم بالتبجيل 

والتعظي������م. واملقّد�������ص يف النهاية 

أم������ر يوح������ي بالح������رتام املطلق  ا

وميتل������ك قيمة مطلقة ل ميكن اأن 

.
)6(

أو تغت�ضب تالم�ص ا

هذا وتع������رف مادلني كراوت�ص 

يف معج������م العلوم الجتماعية باأن 

املقّد�ص »مفهوم ديني ي�ضري اإىل ما 

أو  يت�ض������ل بالقوى الفوق طبيعية ا

لهة وهو مفهوم ياأخذ مكانه  اإىل الآ

 .
)7(

ودللتها الثقافات  لتنوع  وفقاً 

وهذا يعن������ي اأن املقّد�������ص مفهوم 

وىل يتمثل يف  دين������ي بالدرج������ة الأ

ديان  ن�ضان من اهلل واملالئكة يف الأ موقف الإ

دي������ان املكتوبة  لهة يف الأ ال�ض������ماوية ومن الآ

أ�ض������كال التجربة  والوثني������ة، وهو �ض������كل من ا

ن�ض������ان ومو�ضوع  الوجدانية التي تقوم بني الإ

ن�ض������ان  املقّد�ص، ويف هذه العالقة يتحول الإ

اإىل موقع املنفع������ل واخلائف واملنده�ص اإزاء 

قوى كونية بالغة ال�ضمو والقدرة والقتدار.

 Le وتعم������د منهجي������ة تعري������ف املقد�ص

 Le عل������ى مقابلته مبفه������وم الدنيوي Sacre

أو املدن�������ص L' Impurete. اإذ  Profane ا
أو  غالباً م������ا يلجاأ الباحثون اإىل هذه املقابلة ا

امل�ضاك�ض������ة بني هذين املفهومني املتعار�ضني 

لتحديد جوهر كل منهما. حيث ي�ضكل املقد�ص 

والدنيوي قطبان متعار�ضان يحدد اأحدهما 

أ�ض������به بتقاطب  خ������ر. وه������ذا التقاط������ب ا الآ

الجتاه������ات، اإذ يكف������ي اأن نع������رف اجت������اه 

ال�رصق لنع������رف امتداد الغ������رب، ويكفي اأن 

نعرف اجتاه اجلنوب لنعرف اجتاه ال�ضمال، 

والعك�ص �ضحيح يف طبيعة العالقة بني هذه 
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ط������راف. وتعتمد هذه املقابلة على موقف  الأ

فل�ض������في من الكون قوامه اأن الكون يت�ض������كل 

من حلظتني وكينونتني هما كينونتا املقّد�ص 

من جهة والدنيوي من جهة اأخرى.

أياً  واإذا �ضئنا يف نهاية التحليل اأن نقدم را

فاإن املقد�ص �ض������فة اأو جمموعة من ال�ضفات 

الفرتا�ضية )القوة اجلمال القدرة والقتدار 

ن�ضان  ال�ضفاء النقاء واملنعة( التي ي�ضفيها الإ

على ق������وى وكائن������ات معلومة اأو مفرت�ض������ة 

أو الكائنات املح�ضو�ضة التي ت�ضفى  رواح ا كالأ

اإليها هذه ال�ضفات. وما نعنيه هنا اأن املقد�ص 

ل يوج������د منف������رداً بذات������ه قائم������اً بدللته، 

�ضياء  بل هو �ض������فات ونعوت ت�ض������اف اإىل الأ

التي يراد تقدي�ض������ها واعتبارها وبالتايل فاإن 

ن�ض������ان واإنتاجه، وهذا  املقد�������ص �ض������نيعة الإ

ه������و ح������ال القدم������اء الوثنيني الذي������ن كانوا 

آلهة باأيديهم وي�ض������فون اإليها �ضفة  مينعون ا

القدا�ض������ة ويغمرونها بدللت القوة والقدرة 

امل�ضتحيلة.

ويف النهاية، ميكن الق������ول، باأن املقد�ص 

افرتا�ص اإن�ض������اين، يتجلى يف اإهاب منظومة 

جالل  من �ضمات القوة وهالة من اعتبارات الإ

والتعظي������م، فاملقد�ص ل يوج������د اإل يف وعي 

ن�ض������ان هو الذي ي�ضفي طابع  ن�ضان، فالإ الإ

�ض������ياء حيث يكون املقد�ص  القدا�ضة على الأ

ن�ض������ان  دائم������اً افرتا�������ص اإن�ض������اين يبدعه الإ

ويحيطه بكل �رصوط القدا�ضة ومعانيها.

جدل الدنيوي واملقد�س:

وىل  �ضكال الأ ي�رصح دوركهامي يف كتابه الأ

للحياة الدينية كيف ميار�ص اأع�ضاء املجتمع 

�ض������يطرتهم على بع�ضهم بع�ض������اً عن طريق 

املعتق������دات والطقو�ص الديني������ة، ويرى باأن 

ال�ض������مة املميزة للدين هي تق�ض������يم العامل اإىل 

وىل  مملكتني متعار�ضتني جوهرياً: حتتوي الأ

خ������رى على كل  على كل م������ا هو مقد�ص والأ

. ويب������ني دوركهامي يف هذا 
)8(

م������ا هو مدن�ص

�ض������ياء املقد�ضة هي هذه التي  ال�ض������ياق اأن الأ

ت�ض������ان باملحرمات. ول ينح�رص املقد�ص يف 

رواح ولكنه ميتد لي�ض������مل كائنات  لهة والأ الآ

جامدة: �ضخرة، نبع، ح�ضاة، قطعة خ�ضبية 

ي �ضيء اأن يكون مقد�ضاً.  وباخت�ضار ميكن لأ

ل������ه هو تعبري  أي�ض������اً اأن الإ وي������رى دوركهامي ا

رمزي عن املجتمع. وبف�ض������ل الف�ض������ل بني 

ن�ض������ان اأن ينري  املقد�������ص واملدن�������ص ميكن لالإ

وىل  �ض������ياء يف دائرتني: ت�ض������مل الدائرة الأ الأ

)املدن�ص( كل ما ميكن اأن يخ�ض������ع للت�ضاوؤل 

واملعاجل������ة والتجرب������ة، اأما الدائ������رة الثانية 

)املقد�������ص( فهي هذه التي ت�ض������م كل ما من 

�ض������اأنه اأن يتع������اىل على التخم������ني والظنون 

أخ������رى: املقد�ص هنا  واملعاجل������ة. وبعب������ارة ا

ن�ض������ان  ياأخذ هذا القطاع الذي ل ميكن لالإ
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أو يعاجله اأو يالم�ض������ه هو املجال  اأن يبحثه ا

الذي يعلو على ال�ض������ك وعلى الطعن والنقد 

والتجريب، وهو املطلق القد�ض������ي الذي يعلو 

.
)9(

وهام فوق الت�ضورات والأ

وباخت�ضار متتلك كل ثقافة على جانبني 

متمايزين ن�ض������بياً هما املقّد�������ص والدنيوي، 

ويتميز املقد�ص بخا�ض������ة الثبات بينما ياأخذ 

الدنيوي طابع احلركة وخ�ض������ائ�ص التغري. 

حي������ث يت�ض������م املقد�������ص بالطاب������ع الروحي 

املجرد املتعايل، بينم������ا ياأخذ الدنيوي طابع 

احل�ضور املادي املتج�ض������د. وتختلف طبيعة 

املقد�ص والدنيوي ب������ني ثقافة واأخرى وعلى 

الغالب ياأخذ اجتاه التطور م�ض������اراً تت�ضاءل 

فيه م�ض������احة املقد�ص حل�ضاب الدنيوي ومن 

هذا املنطلق فاإن الثقافات الليربالية ثقافات 

وىل بينما تاأخذ الثقافات  دنيوية بالدرجة الأ

التقليدية طابعاً قد�ض������ياً. فعلى �ضبيل املثال 

تاأخذ الفردية وقد�ضية الفرد وما ينبثق عنها 

من حريات �ضيا�ضية واجتماعية مكانة �ضامقة 

و�ض������امية يف الثقافات الغربية املعا�رصة وما 

.
)10(

دون ذلك ياأخذ طابعاً متغرياً

ج���دول مق���ارن ب���ني خ�سائ����س املقد�س 

والدنيوي

الدنيوياملقّد�ص

مدن�ص وملوثطاهر ونقي

معلن ظاهرخفي م�ضترت

مادي ثقيلروحي خفيف

مباح واأليفممنوع وخميف

منفعل و�ضلبيفاعل واإيجابي

زائل ووقتيخالد اأبدي

ل ميكنه اأن يعاقبينزل العقاب

يتميز بال�ضمو 

والرفعة

و�ضيع ل �ضمو فيه 

أو رفعة ا

لهة  من �ضفات الآ

وخ�ضائ�ضها

من �ضفات 

املخلوقات املادية

أداتيكيان غائي كيان ا

فاملقد�������ص قد يتخا�ض������ب م������ع الدنيوي 

ويجاريه، وقد يناأى عنه ول يدانيه، وذلك يف 

ن�ضق من التفاعل اجلديل الذي ل يتوقف يف 

مكان ول ي�ض������تقر يف زمان. ويف هذا ال�ضياق 

عمال الهامة للفيل�ضوف  �ضارة اإىل الأ ميكن الإ

 Georges Bataille املعروف جورج باتاي

ال������ذي اأحت������ف ه������ذا املو�ض������وع بدرا�ض������اته 

واأبحاثه التي تت�ض������م بطابعه������ا الجتماعي 

نرتوبولوج������ي)11(. فاملقد�������ص كما يراه  والأ

أو  عجازي ا باتاي ه������و حالة من التجل������ي الإ

حال������ة من التدف������ق الهائل العبث������ي العنيف 

للحياة يف خمتلف جتلياتها)12(؛ اإنه انطالق 

عا�ضف يفر�ص على النظام القائم اأن يعقلنه 

وينظمه من اأجل ا�ضتمرار احلياة ودميومتها. 

ويف مقابل هذا التعريف الذي يقدمه باتاي 

للمقد�ص جند باملقابل تعريفاً للنقي�ص الذي 
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يقابل������ه وه������و الدنيوي، فالدني������وي يف هذه 

الروؤية ياأخذ �ض������ورة �ض������دود تعقلن املقد�ص 

ومتنع تدفقه الغامر وهو يف املقابل ما يطلق 

ن�ض������انية عن������ان حركتها ومينحها  للحياة الإ

القوة ال�رصورية لنطالقتها.

ويف هذا الن�ضق من التفاعل اجلديل بني 

املقد�ص والدنيوي ياأخذ طابع قانونية ناظمة 

أ�ض������به ما تكون بطبيعة العالقة بني الكوين  ا

�ضياء يف  حوال والأ والفطري حيث تنتظم الأ

نهار جتري  ارجتاجات ثنائيات متالزمة: فالأ

أو تفي�������ص عنها، والرباكني تنام  يف جماريها ا

وتثور، واحليوانات تولد ومتوت، ت�ضطاد اأو 

أو تقع فري�ضة ا�ضطياد. تُ�ضطاد، تفرت�ص ا

مور يف ت�ض������اكل وتداخل  واإذا كان������ت الأ

ن�ض������اين م������ا زال يقيم النظام  فاإن الوعي الإ

ن�ضاين  �ض������ياء ويحدد امل�ض������افة بني الإ يف الأ

والك������وين، اإن������ه يدخ������ل القطيع������ة يف عمق 

التوا�ض������ل الكوين ويوا�ض������ل بني م������ا انقطع 

ن�ضان عرب العمل  وان�ضطر. لقد ا�ض������تطاع الإ

والن�ض������اط العقلي احلّر، ول�ض������يما عرب بناء 

دوات واملاكينات واملخرتعات )من احلجر  الأ

اإىل ال������دولب حتى الطاقة النووية( اأن يقيم 

حدود امل�ض������افة التي تف�ض������له عن الطبيعة. 

لقد ا�ض������تطاع عرب عملية اكت�ض������اف الطبيعة 

اأن يهيمن عل������ى مقدراتها، لقد حول جمرى 

نهار وجفف الينابي������ع وقتل ودجن وهدم  الأ

نواع، واأدى اإىل تلوث البيئة  واأفنى بع�������ص الأ

وخرق القوان������ني الطبيعة فاخرتق اجلاذبية 

أح������دث الوباء والتلوث والبالء وقاد احلياة  وا

اإىل م�ضائد املوت وكوارث العدم.

رمزية املقد�س:

ت�ض������كل الرموز جوه������ر املقد�ص وطاقته 

الروحي������ة. ومن ه������ذا املنطلق ف������اإن الولوج 

اإىل جتربة املقد�ص ومعاي�ض������ته ومن ثم فهمه 

واإدراكه مره������ون بتحليل الطاق������ة الرمزية 

الذي ت�ضكل الروح الداخلية لوجوده وحركته. 

مر منطني  فالنا�������ص ميتلكون يف حقيق������ة الأ

لغويني من اأمناط التفكري: التفكري املنطقي 

الذي ي�ضمح ببناء معرفة علمية واقعية تتعلق 

�ضياء والعامل الفيزيائي الذي نعي�ص  بواقع الأ

أي�ض������اً التفك������ري الرمزي الذي  فيه. وهناك ا

�ضارة اإىل  ي�ضتخدم منظومة من الدللت لالإ

�ضياء واملعاين يف اجتاه فهمها ومقاربتها.  الأ

ن�ض������ان  وبف�ض������ل التفك������ري الرمزي ميكن لالإ

اأن يتكل������م ويكتب وير�ض������م واأن يبدع اأمناطاً 

من ال�ض������لوك التي تتمي������ز بطابعها الرمزي، 

�ض������ارة احلمراء تاأمر بالوقوف، والوردة  فالإ

�ضود يرمز  احلمراء ترمز اإىل احلب، واللون الأ

اإىل احل������زن، والعلم يرم������ز اإىل وحدة الدولة 

ومنعتها، وطري ال�ض������نونو اإىل ق������دوم الربيع، 

والكتاب اإىل املعرفة، واملاء اإىل احلياة. وهذه 

دب وال�ضعر  الرمزية هي التي متنح الفن والأ
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أنها ت�ضكل  اإمكانية احل�ضور والزدهار، كما ا

�ضا�ضية يف عملية بناء  دوات الأ يف النهاية الأ

املقد�ص والنفتاح على معانيه؛ وبالتايل فاإن 

مياءات  هذه الرم������وز املمثلة بالكلم������ات والإ

فراد بالتفاعل  واحلركات والرموز ت�ضمح لالأ

مع معطيات املقد�������ص والتعاي�ص مع دللته 

ومعاني������ه، فالكلمات والرم������وز واملعاين هي 

آلهتهم وهي ال�ضبيل  �ضبيل الب�رص اإىل خماطبة ا

اإىل اخ������رتاق حج������ب القوى الكوني������ة العليا 

ومداناتها.

أنه اإذا كانت التجربة  وينبني على ذل������ك ا

ن�ض������انية يف اكتناه املقد�������ص ترتبط فعلياً  الإ

بالطاق������ة الرمزية ف������اإن ذلك يعن������ي اأن اأي 

تراجع يف اإمكاني������ات التفكري الرمزي تعني 

ن�ض������ان نف�ض������ه  بال�رصورة تراجعاً يف قدرة الإ

عل������ى التعاي�ص م������ع املقد�������ص والتفاعل مع 

ت�ض������كل  فالرمزية   .
)13(

الكوني������ه معطيات������ه 

�ضا�ض������ي ملقاربة املقد�ص، وبالتايل  املدخل الأ

فاإن املقد�ص يتبنى الرموز كلغة يعرب فيها عن 

نف�ضه، فريت�ضم يف �ض������حنة هائلة من الرموز 

التي ت�ضكل ن�ضيج كينونته ومنطق وجوده.

اأ�سطورية املقد�س:

ن�ضان  ل ميكن للتجربة القد�ضية عند الإ

اأن تبق������ى دائم������اً يف مظهره������ا النفع������ايل 

الداخل������ي، ب������ل يتوجب عليه������ا اأن تعلن عن 

نف�ض������ها وتبحث عن لغة تعرب فيها عن ذاتها 

يف اإطار الثقافة احلا�ضنة لها. ولذلك فاإنها 

تنزع لترتجم نف�ض������ها يف خطاب منظم بروؤية 

كونية يف �ضورة دينية ذات طابع اأ�ضطوري.

وىل  �ض������طورة اإىل وثبة العقل الأ ترمز الأ

وىل لعقلنة  نحو املعرفة ل بل هي اخلطوة الأ

الك������ون وفهمه، وه������ي يف  جتلياته������ا تاأخذ 

�ض������ورة حكاية مقد�ضة يف اإهاب اأدبي يتميز 

. . ومن املعروف اأن كلمة 
)14(

بجماله و�ضحره

أ�ض������طورة تاأخ������ذ طابعاً �ض������لبياً  يف الثقافة  ا

�ض������طورة كلمة تطرح نف�ض������ها  ال�ض������ائدة، فالأ

يف اللغ������ة اجلارية بو�ض������فها نقي�ض������اً لكلمة 

احلقيقة التي تاأخ������ذ طابعاً عقالنياً علمياً. 

�ض������طوري وفقاً للثقافة ال�ضائدة يناق�ص  فالأ

احلقيق������ة ويتناق�������ص مع الواق������ع والوقائع، 

وبالتايل فالتعبري ال�ض������ائع دائم������اً بالقول اإن 

أو  أنه غ������ري واقعي ا أ�ض������طوري« يعني ا »ه������ذا ا

أبعادها  علم������ي وباأنه مفارق للحقيق������ة بكل ا

ومعانيه������ا. ومع ذلك فاإن هذا التعار�ص بني 

�ض������طورة واحلقيقة( يناأى  املفهومني )بني الأ

�ضطورة  عن احلقيقة وهو فاقد الدللة. فالأ

ل تتعار�ص مع العلم ول تناق�ض������ه بالطريقة 

الت������ي تطرح فيها، كم������ا اأن التفكري الرمزي 

ل يتعار�ص مع التفكري املنطقي ول يناق�ضه 

�ض������طورة ل تتبنى  �ض������ل واجلوهر. فالأ يف الأ

مزاعم علمي������ة ول ترعى حقائ������ق منطقية 

وهذا بذاته ي�ض������عها خ������ارج دائرة التناق�ص 



82

املقد�س: رموز وطقو�س واأ�صاطري

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

مر  والتعار�������ص، بل حت������اول يف حقيق������ة الأ

وبلغة رمزية اأن ت�ض������ف لنا جتربة النا�ص يف 

اكت�ض������اف املقد�������ص ومعاي�ض������ته، واأن حتدث 

ع������ن الطريقة التي يتفاع������ل فيها النا�ص مع 

معطي������ات املقد�������ص وفهمه وتقدمي������ه، اإنها 

حتاول اأن تخربنا كيف ي�ضفي النا�ص املعاين 

والدللت على املقد�ص، وكيف ي�ض������كل هذا 

املقد�ص بذاته العمق الروحي واملعنوي حلياة 

النا�������ص وحركته������م، وكيف ميك������ن دفع هذه 

ن�ضانية اإىل اآفاق  ال�ضورة املقد�ضة للتجربة الإ

كونية تتجاوز خ�ضائ�ض������ها العقلية والفكرية 

.
)15(

يف اآن واحد

ن�ض������انية منذ عهود قدمية  لقد داأبت الإ

أ�ض������اطريها وهي ما زالت  على اإبداع اأجمل ا

�ض������اطري و�ضتبدعها عرب الزمان  تبدع هذه الأ

بداع فاإن  . ويف �ض������ريوة ه������ذا الإ
)16(

واملكان

�ضاطري يختلف باختالف البلدان  م�ضامني الأ

والعم������ران، وم������ع اأهمي������ة ه������ذا التباين يف 

�ض������اطري  الوظائف والدللت فاإن وظائف الأ

بقيت واحدة متجان�ضة يف جوهرها: اإ�ضفاء 

املعن������ى والدللة عل������ى الوجود ث������م اإحياوؤه 

.
)17(

وتف�ضري ن�ضاأته واإدراك غايته

�ضطورة غالباً ما تاأخذ �ضورة حكاية  والأ

جميل������ة خارق������ة مفعمة بال�ض������حر واجلمال 

والقدا�ضة، وبالتايل فاإن هذه احلكاية تتحدث 

عن اخل������وارق والق������وى ما ف������وق الطبيعية 

بطال  لهة، الأ �ض������طورة )الآ الفاعلة يف بناء الأ

�ض������طوريون، الظواه������ر املقد�ض������ة، القوى  الأ

الطبيعة(، فرت�ضم اأحداثها وتغور يف اأخبارها 

فت�ضف اأعمالها اخلارقة واأفعالها الفائقة يف 

أدبية تتميز بالت�ضويق والروعة  �ضورة حبكة ا

�ضطورية  واجلمال. ويف �ضياق هذه احلبكة الأ

�ضطورة وجتّد  املتعالية بفنها وجاللها تعمل الأ

يف الك�ضف عن عوامل كونية خفية بعيدة املنال 

آثارها ومن ثم  فتعّرف باأخبارها وحتدث عن ا

حداث  تخرب عن تاأثريها يف �ض������نع الكون والأ

حوال  ودوره������ا يف رعاية النا�������ص، ويف كل الأ

فاإنها تكر�ص نف�ضها يف تقدمي حقائق مل تكن 

معروفة ومعارف مل تكن معلومة فرت�ض������م عرب 

هذه اجلدة �ض������ورة للكمال، وكمال يف �ضورة 

احلقيقة، اأي هذه احلقيقة التي تنه�ص اإىل 

م�ض������توى املثال. وهي يف كل ذلك ت�ضعى اإىل 

الك�ضف عن اأ�ض������ول احلياة وماآلها0 فتقدم 

اإجاب������ات خيالية عن امل�ض������ائل الكربى التي 

ن�ض������انية، كم�ضاألة اخللق  ن�ضان والإ ت�ض������غل الإ

والعدم واحلياة و�ض������ريورة الوجود فالعالقة 

ن�ضان واهلل. بني الإ

�ض������اطري وفقا  يب������ني التحليل البنيوي لالأ

ادمييزيل )G.Dumezil( وليفي �ض������رتو�ص 

�ض������اطري نتاج  )C. Levi. Strauss( اأن الأ
منظم خليال جمعي، وهي تعبري عن ل �ضعور 

جمعي م�ض������بع بالدللة فائ�ص باملعنى يرمز 



83

املقد�س: رموز وطقو�س واأ�صاطري

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

اإىل عنا�رص احلياة املادية والنف�ضية اخلا�ضة 

�ض������طورة  مبجتم������ع اإن�ض������اين. هذا وتوؤدي الأ

وفقاً ملالينوف�ض������كي Malinowski وظيفة 

اجتماعي������ة اإذ تعرب ع������ن العقائد وترفع من 

�ض������اأنها وحتافظ عل������ى املب������ادئ الأخالقية 

ث������م تعززها. وهي ت�ض������من فعالية املرا�ض������م 

الطقو�ضية وتزود النا�ص باملبادئ العملية يف 

�ضطورة  جمرى حياتهم. باخت�ض������ار تعمل الأ

عل������ى تعزي������ز التالحم يف اإط������ار جماعة ما 

وذل������ك م������ن خ������الل التاأكيد عل������ى العنا�رص 

�ضا�ض������ية للهوية. وم������ن ثم فاإن  الثقافي������ة الأ

�ض������اطري يتيح  الدع������م ال������ذي تقدمه هذه الأ

للجماعة اأن توؤكد متا�ضك هويتها واأن تدفع 

اأع�ض������اءها للم�ضاهمة يف امل�ض������اركة يف بناء 

الذهنية الال�ضعورية.

�ضطورة حكاية  واأخرياً ميكن القول اأن الأ

مقد�ض������ة، تتميز بدفئها وتزخ������ر مبعانيها، 

أل������ق مب�ض������حة جمالية اأخ������اذة، اإنها روح  وتتا

ناب�ض������ة باحلي������اة بالن�ض������بة له������وؤلء الذين 

يوؤمن������ون بها. وهي يف ذاته������ا اأبعد ما تكون 

عن احلقائق الباردة التي تاأخذ �ضورة علمية 

أنها تاأخذ يف �ض������ورة  �ض������ارمة. وهذا يعني ا

متعالي������ة يف نفو�ص املوؤمنني بها وبالتايل فاإن 

أو اإهمال اأو نقد لهذه  أو تبخي�ص ا اأي رف�������ص ا

�ضاطري �ض������يولد بال�رصورة عدوانية هائلة  الأ

خذي������ن باأهدابها والقائمني على  من قبل الآ

معانيها.

�ضطورة هي مالحم تفي�ص باملقد�ص  والأ

وتغتني مبعانيه. اإنها مدونة املقد�ص ومنهجه 

وطريقت������ه يف التجلي واحل�ض������ور. فاملقد�ص 

�ضاطري ورموزها ومعانيها ودللتها  يحاط بالأ

ول ميكن للمقد�ص اأن ي�ض������بح مقد�ض������اً ما مل 

�ضاطري وما مل يتحول نف�ضه اإىل  حتاك حوله الأ

أ�ضطورة مبجلة باملعاين مقد�ضة بالدللت. ا

�ض������طورة  الأ �ض������ورة  عل������ى  وتاأ�ضي�ض������اً 

برموزه������ا ومعانيها، ف������اإن املقد�ص ل يرتقي 

اإىل م�ضتوى القدا�ض������ة من غري �ضحنة رمزية 

أ�ض������طورية. وه������ذا يعني  تتع������ني يف �ض������ورة ا

اأن ت�ض������كيل املقد�������ص وتعيين������ه يحت������اج اإىل 

�ضاطري،  أ�ضا�ض������يني هما الرموز والأ عن�رصين ا

وبالتخاطب بني العن�رصين يولد املقد�ص يف 

�ض������طورة. فعلى  هيئة حبك������ة بني الرمز والأ

�ضبيل املثال عندما يريد حاكم اأن يرفع نف�ضه 

اإىل م�ض������توى القد�ضية ين�ضج حوله احلكايات 

املفعمة ب�ضحر الرموز وقوة الدللت وهيبة 

املع������اين م������ن اأج������ل اأن ينه�ص اإىل م�ض������توى 

القدا�ض������ة. وهكذا يجري احلال يف خمتلف 

�ض������نوف التقدي�ص وفنون النهو�ص بالدنيوي 

اإىل م�ض������توى الرفعة وال�ضمو القد�ضي. وهذا 

يف النهاية يعن������ي اأن املقد�ص يطري بجناحني 

�ضاطري، ويتكون بحبكة رائعة  من الرموز والأ
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من كليهما، وبالتايل كلما كانت الرموز اأجمل 

وكانت الرواية القد�ضية اأعظم كلما ا�ضتطاع 

فق واأن يرت�ض������م يف  املقد�������ص اأن يحلق يف الأ

عقول النا�ص قوة مف�رصة للكون واحلياة.

عايل بقوة الرموز  فاملقد�������ص يحلق يف الأ

�ض������اطري وه������و يف حتليق������ه هذا  و�ض������حر الأ

يكت�ض������ف الكون وي�ض������ت�رصف اأ�رصاره وميتلك 

معانيه فينت�ض������ب اإىل عامل بعيد جمهول خارق 

بعيد ولكنه يتميز بالقوة ويفي�ص بالنور الذي 

ي�ضيء عامل النا�ص الذين اأبدعوا املقد�ص عرب 

�ضطورة. الكلمة والأ

طقو�سية املقد�س:

أ�ض������اطري  يتجل������ى املقد�������ص يف �ض������ورة ا

وحكايات مقد�ضة م�ض������بعة بالرموز الفائقة، 

وهو بق������وة الرموز و�ض������حر الكلمات وجمال 

احلكايات يحلق يف عوامل عليا متعالية بعيدة، 

اإنها يف عوامل اخلوارق والهيبة واجلمل. وهي 

وفقاً لهذه ال�ض������ورة بعيدة عن جمال التناول 

أ�ضبه بعامل اأفالطون املثايل اإنها  والتداول اإنها ا

أ�ض������به باملثل الذي يتح������دث عنها اأفالطون  ا

بو�ضفها غائية كلية ع�ضية مت�ضامية �ضفافة 

بعيدة املنال.

ن املقد�ص بعيد املنال ق�ضي يف عوامل  ولأ

ن�ض������ان ي�ض������تلهم �ضحره وقوته  بعيدة، فاإن الإ

و�ضفاءه، في�ض������عى يف طلبه ويجّد �ضعياً اإليه 

و�ض������وقاً اإىل التوا�ض������ل مع �ض������حره وجماله 

ن�ض������ان ل ي�ضتطيع اأن يرتقي  ن الإ وقوته. ولأ

اإىل الع������وامل البعيدة للمقد�������ص املتعايل، فاإنه 

يبدع فنوناً ويفتح عيوناً ويخرتع الو�ض������ائط 

�ض������اليب ال�ض������حرية الت������ي متكن������ه م������ن  والأ

ا�ضتح�ضار املتعايل يف �ض������موه املقد�ص الذي 

ينتمي اإىل عامل اآخر يت�ضف ب�ضموه وجماله. 

أبدع  ومن اأجل هذا ال�ضتح�ض������ار للمقد�ص ا

ن�ض������ان الطقو�ص من ن������وع يف حماولة منه  الإ

حياء املقد�������ص وا�ضتح�ض������اره. فالطقو�ص  لإ

اإبداع اإن�ض������اين فريد يت�ضمن خلطة اإن�ضانية 

ذكية من ال�ض������حر واحلركة والكلمة والرمز 

�ضارة يف حماولة جلذب املقد�ص واإحيائه  والإ

والهتداء  بنوره  وال�ضت�ض������اءة  وا�ضتح�ضاره 

بقدرت������ه. ومن هن������ا تاأتي الطقو�������ص لتلعب 

دوراً يف التوا�ض������ل بني العامل الدنيوي والعامل 

القد�ضي.

اأن  اإن�ض������انية ميكنها  والطقو�ص و�ض������يلة 

تك�ض������ف عن م�ض������امني التجربة املقد�ض������ة، 

�ضطورة متثل يف داخل الطقو�ص  وهكذا فاإن الأ

حلناً ل ينقطع عن اإب������داع اجلمال يف اأنقى 

�ضوره واأبدع جتلياته. وميكن تعريف الطق�ص 

باأنه جمموعة منطية من ال�ضلوك ال�ضتثنائي 

الذي يجري وفقاً لنظام من الفعاليات التي 

قوال  تتمثل يف احل������ركات والرق�ض������ات والأ

�ض������ارات والت�ض������حيات تاأتي ا�ض������تجابة  والإ

أو الدينية، وتهدف اإىل  �ض������طورية ا للتجربة الأ

.
)18(

عقد �ضله مع العوامل القد�ضية
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م������ا الطق�������ص؟ الطق�������ص هو ممار�ض������ة 

ي������ام العادية،  خمتلف������ة عما نقوم ب������ه يف الأ

�ض������طورة، ومع ذلك فاإن الطقو�ص ل  اإنه كالأ

تاأخذ يف الوع������ي احلداثي املعا�رص اأكرث من 

�ض������ورة ممار�ض������ة روتينية مفرغة من املعنى 

�ضاطري  وامل�ضمون. فالطقو�ص هي تفعيل لالأ

وا�ضتح�ض������ار ملعانيه������ا، بل هي ا�ضتح�ض������ار 

�ض������طورة، اإنها نقلة  ن�ض������ان يف حمراب الأ لالإ

عم������اق الداخلي������ة للمعاين  ن�ض������ان اإىل الأ بالإ

العليا، بل هي توا�ض������ل حر اأ�ضيل مع القوى 

الكونية العلية، اإنها الطاقة املعنوية التي تدفع 

وىل للوجود واحلياة والعدم  اإىل الينابي������ع الأ

واملوت وال�ضالم. فالقرابني املقد�ضة، واحلج 

�رصحة املقد�ضة، ورق�ضات املوت عند  اإىل الأ

الهنود احلمر، واحتفالت اخل�ض������وبة عند 

القبائل البدائية ت�ضكل اأمناطاً من الطقو�ص 

�ضطورية، التي  احليوية املت�ض������بعة باملعاين الأ

توقظ يف ممار�ض������يها في�ض������اً من الدللت 

واملع������اين خمرتقة حجب الواق������ع يف مغامرة 

الك�ضف عن املعاين الغام�ضة للوجود. ومثل 

ه������ذه الطقو�������ص تتنوع مب������دى قدرتها على 

�ضاطري وقدرتها  التخا�ضب القد�ض������ي مع الأ

على متثل الرموز التي ت�ضفي على الكون ما 

ي�ضتحقه من دللت ومعاين.

�ض������اطري  اإن التخا�ض������ب بني الرموز والأ

ن�ضان يف جتربة الت�ضال  والطقو�ص ي�ضع الإ

�ضمل ومع  عمق والأ ن�ضانية الأ مع احلقائق الإ

القيم املطلقة للوجود. ويف عمق هذا التوليد 

ن�ضان يف جتربته  �ضطوري للحقائق فاإن الإ الأ

الطقو�ض������ية هذه ينهل من مع������ني الطقو�ص 

رادة والت�ضميم يف مواجهة احلياة  القوة والإ

وجتاوز تخوم احلياة اليومية املثقلة بالهموم 

ن�ضان اأكرث قدرة على  عباء. اإنها جتعل الإ والأ

مواجه������ة احلقد والكراهي������ة والقلق والغرية 

فتعطي احلياة م�ضاحة اأرحب للعطاء والفعل 

ن�ضاين. وحتقيق التوازن الإ

دراك الدورة الرمزية يف  ويف حماول������ة لإ

أ�ضمل واأعم  �ضاطري فاإن درا�ضة ا الطقو�ص والأ

ميكنها اأن تك�ض������ف عن ال�ضريورة الوظيفية 

لهذه الطقو�ص واأن تقدمها يف �ض������ورة مناذج 

 .
)19(

واملع������اين للوظائف  حيوي������ة  تاريخي������ة 

ن�ض������انية  وميكن هنا التفكري يف الطقو�ص الإ

 .
)20(

ن�ضانية عياد الإ الكربى التي تتمثل يف الأ

لعاب املقد�ض������ة ويف  كما ميكن التفكري يف الأ

. حيث يت�ضح 
)21(

�رصار والت�ضحية طقو�ص الإ

دائم������اً لهوؤلء الذين ي�ض������اركون يف الطقو�ص 

الك������ربى باأنهم غالب������اً ما ينفلت������ون من ا�رص 

احلي������اة اليومية وك�رص جمود احلياة اليومية 

للولوج يف جتربة املقد�ص بفعاليته الرمزية. 

وهذا التمر�ص يف جتربة املقد�ص قد يتحقق 

واب������د كما ميكن  �رصحة والأ يف املعاب������د والأ

يقون������ات ويف الرايات ويف  أن نخت������ربه يف الأ ا
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املقامات وال�ض������ور والحتف������الت يف اأجواء 

زياء اخلفية ويف الطقو�ص  املو�ض������يقى ويف الأ

.
)22(

التي تاأخذ طابعاً دينياً ب�ضورة عامة

دينونة املقد�س:

ميث������ل الدين جترب������ة اإن�ض������انية طافحة 

بطابعها املقد�ص، وبعبارة واحدة اإنها جتربة 

ن�ضانية.  للمقد�ص بامتياز يف معامل احلياة الإ

ن�ضانية  وهكذا يعلمنا تاريخ احل�ض������ارات الإ

اأن الدي������ن لعب وما زال يلع������ب دوراً حيوًيا 

أو  يف توجيه العالقة ب������ني الديني والدنيوي ا

بني الدنيوي واملقد�ص. فال�ضعائر والطقو�ص 

الدينية لعبت تاريخياً دوراً حيوياً يف حتقيق 

التوازن اخلالق بني الدنيوي واملقد�ص. وتلك 

�ضا�ض������ية لرج������ال الدين عرب  كانت املهمة الأ

الطقو�ص واملمار�ض������ات الدينية عرب الع�ضور 

زمنة القدمية. وهذا ين�ضحب على رجال  والأ

الدي������ن يف اأغل������ب ت�ض������مياتهم الكهنوتية اأي 

هوؤلء الذين مار�ضوا دورهم الديني يف اإدارة 

املقد�ص وتوجي������ه العالقة بني الدين والدنيا 

يف ظل العالقة بني الدنيوي واملقد�ص. وهذه 

أي�ض������اً على الدين يف اإطار  دارة تن�ضحب ا الإ

�ض������موليته وتنظيمات������ه الأخالقية التي تدور 

حول و�ض������عيات املقد�ص وديالكتيك العالقة 

ر�ص وال�ضماء. ن�ضان والأ ما بني الإ

�ض������ارة يف هذا ال�ض������ياق اأن  ول بد من الإ

الرج������ال الذين تول������وا ال�ض������اأن املقد�ص هم 

ك������رث انتهاكاً له ومالم�ض������ة ملعانيه.  غالباً الأ

ولي�������ص من الغراب������ة يف �ض������يء اأن نقول باأن 

هوؤلء الرجال وجدوا الطريقة التي و�ضعوا 

أنف�ضهم يف دائرة املقد�ص فانت�ضبوا اإليه  فيها ا

وات�ض������حوا باأ�رصاره فلَب�ضوه وتلّب�ضوه ومتاهوا 

أو امتداد  أ�ض������بحوا هم املقد�ص عين������ه، ا به وا

حوال. ووفقاً لقانونية املقد�ص  أدنى الأ له يف ا

ذاته، ارتبط������ت هذه ال�ضخ�ض������يات الدينية 

بثنائيات املقد�ص، فاأ�ض������بحت مثار اإعجاب 

وخوف، م�ض������در اجن������ذاب ونف������ور، مكمن 

مان، م�ض������در تهديد وثقة يف اآن  الرعب والأ

مر  حوال ومهم������ا يكن الأ واح������د. ويف كل الأ

فاإن رجال الدين حرا�ص املقد�ص يوجدون يف 

حّل من اإكراهات احلياة الدنيوية الأخالقية 

أ�ض������واأ حالتهم ي�ض������كلون  وغريه������ا وهم يف ا

الو�ض������يط امل�ض������تمر ب������ني عاملني ب������ني العامل 

ر�ص  الدنيوي والعامل القد�ضي بني ال�ضماء والأ

ن�ضان. بني اهلل والإ

�ض������ارة كما يرى روجيه  وهنا ل بد من الإ

كيلوا Roger caillois فاإن اللحاق باملقد�ص 
والو�ضول اإليه ل يكون اإل بانتهاك املحرمات 

الت������ي تنت�ض������ب عل������ى تخوم  واملمنوع������ات 

. واإذا كان املحرم نف�ضه هو الذي 
)23(

املقد�ص

يف�ض������ل بني املقد�ص والدني������وي فاإن احرتام 

املح������رم هو ال������ذي يجعل احلي������اة الدنيوية 

ممكنة، حيث يلعب هذا التحرمي دوراً حيوياً 
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يف الف�ض������ل بني العاملني ويف اإ�ضفاء الطابع 

الدنيوي على الديني ذاته كما هو احلال يف 

و�ضعية املقد�ص.

فالدي������ن يف و�ض������عية اإدارت������ه للمقد�ص 

وللعالق������ة ب������ني الدني������وي واملقد�ص ي�ض������كل 

موؤ�ض�ض������ة تنظم العالقة ب������ني املجالني)24(. 

وه������ذا ل يعن������ي اإق�ض������اء لبع�������ص الوكالت 

�ضا�ض������ية املعنية باملقد�ص مث������ل الطقو�ص  الأ

ن�ضانية  والتجارب وال�ض������عائر واملمار�ضات الإ

الت������ي ترتب������ط بتجربة الدني������وي واملقد�ص. 

دارة اليومية للممنوعات مبا تت�ض������منه  ف������الإ

من ح�ضور للت�رصيعات والعقوبات والطقو�ص 

املتعلق������ة باملقد�ص ترمز اإىل نوع من الفعالية 

ن�ض������انية املوجهة اإىل امل�ض������امني القد�ضية  الإ

للحياة الجتماعية.

ومما ل �ضك فيه اأن هناك ما ي�ضمى مقد�ص 

النته������اك وهي عبارة عن طقو�ص و�ض������عائر 

تعطي للجميع يف فرتة حمددة اإمكانية انتهاك 

عياد على  املقد�ص واملمنوع واملحرم. فغي الأ

�ض������بيل املثال تنقطع رواب������ط احلياة اليومية 

عياد(  املاألوفة ويف بع�ضها )اأي بع�ص هذه الأ

جن������د اأمناط������اً من ال�ض������لوك املعكو�ض������ة يف 

نفاق  احلالت العادية: يف العيد ي�ض������مح بالإ

مقابل الدخار يف احلي������اة اليومية العادية، 

ي�ضمح للنا�ص بنوع من ال�ضلوك املفتوح احلر 

بدلً من القيود التي تفر�ص نف�ضها يف احلياة 

ن�ض������ان بالهزل يف مكان  اليومية، ي�ض������مح لالإ

اجلدي������ة، وقد تُعا�ص طقو�ص العيد ب�ض������ورة 

فيها خماط������رة وجمازفة على خالف ما نراه 

يف احلي������اة العادية، والعي������د يف هذه احلالة 

يتميز عن الحتفالت الر�ض������مية التي ياأخذ 

همية في�ض������توجب كل  فيها املقد�ص قطب الأ

.
)25(

التفا�ضيل التي ت�ضمو به وتنه�ص

تدجني املقد�س:

ت�ضكل م�ض������األة انتزاع املقد�ص واحدة من 

اأهم الق�ض������ايا املعا�رصة للحداثة والتنوير يف 

العامل الغربي. لقد عمل������ت احلداثة الغربية 

ع������رب م�ض������ارها الطويل على اجتي������اح تخوم 

املقد�ص واإزاحته، واأكدت على اأهمية الف�ضل 

دانة املقد�ص  بني الدنيوي والديني متهيداً لإ

وانتزاع������ه، وقد جنحت احل�ض������ارة الغربية 

املعا�������رصة يف اكت�ض������اح املقد�������ص وانتهاكه، 

ن�ض������ان الغربي املعا�رص اأن يعي�ص  أتاحت لالإ وا

أثق������ال املقد�ص  يف عامل دني������وي متحرر من ا

و�ض������وابط املن������ع والتحرمي ال������ذي جنده يف 

أو الكال�ض������يكية  املجتمعات القدمية املوؤمنة ا

حيث يحتل املقد�ص مكاناً مركزياً يف احلياة 

والوجود.

ومما ل�ض������ك فيه اأن املقد�ص على الرغم 

م������ن النتهاك احلداث������ي ملوؤ�ض�ض������اته وقيمه 

مازال حا�رصاً يف الثقاف������ة الغربية وما زال 

أ�ض������كالً متعددة يف كثري من معطيات  ياأخذ ا
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الوجود احل�ض������اري يف املجتمعات الغربية. 

ومهم������ا يكن اأمر هذا املقد�ص فاإنه الدللت 

أ�ض������بحت خمتلفة عن هذه  التي يتجلى فيها ا

التي ما زالت حا�رصة يف املجتمعات البدائية 

أو املجتمعات الكال�ضيكية. ا

وهنا مييز عامل الجتماع املعروف روجيه 

با�ض������تيد Roger bastide ب������ني املقد�������ص 

املدجن واملقد�ص الربي، وهو يف هذا ال�ضياق 

يعلن باأن املجتمع������ات الغربية عرفت جتربة 

مر يتعلق هنا بنوع من  املقد�ص ومار�ضته، والأ

املقد�ص الربي وهو نوع من املقد�ص اخلال�ص 

الذي فر�ص نف�ضه بب�ضاطة وعفوية اأي بعيداً 

أية طقو�ص و�ض������عائر وممار�ضات قائمة  عن ا

على الق�رص الجتماعي. وبالتايل فاإنه ل جند 

يف الثقافة الغربية ما ي�ضمى انتهاكاً للمقد�ص 

لغاء مثل: منع  بل حالة من املنع والرف�ص والإ

املخدرات واجلن�ص وال�رصعة والعنف..اإلخ.

فاملقد�������ص يف املجتمعات التقليدية، على 

خالف املجتمعات الغربية -كما و�ضفناه يف 

عياد ويف الطقو�ص املرتبطة باجلن�ص على  الأ

�ضبيل املثال ل احل�رص - هو نوع من املقد�ص 

املدجن حيث اأُخ�ضع لعملية ترميز طقو�ضية 

ميار�ضها املعنيون باملقد�ص ومبعطياته، ومع 

ذلك فاإن ممار�ض������ة املقد�ص والو�ض������ول اإليه 

وانتهاك������ه اأمر ممكن يف �ض������ياق وقتي عابر 

ولكنه حمدد ومنظم ووفقاً لغايات مر�ضومة 

واأهداف وا�ضحة معلومة. وهذا النتهاك يتم 

يف احتفالت وطقو�ص ر�ضمية غالباً ما تكون 

أيروتيكي������ة جن�ض������ية اأو رغبوية اإباحية حيث  ا

ياأخذ املمن������وع حقه يف احل�ض������ور والتحلي 

وهذه املمار�ض������ات النتهاكي������ة تاأخذ طابعاً 

منظم������اً ومدجناً وهدف������ه يف النهاية اإحياء 

اجلمود واإعطاء احلياة الدنيوية جرعة تناأى 

بها عن ال�ضعف وال�ضقوط.

 Jean- ويتف������ق جان ج������اك فينبريج������ر

Jacques Wunenburger يف حتليل������ه 
عياد يف الغرب مع حتليل با�ضتيد  لظاهرة الأ

لظاه������رة املقد�������ص ب�ض������ورة عام������ة. ويبني 

فينبريج������ر يف ه������ذا ال�ض������ياق اأن الوظائف 

عياد  والدللت واملع������اين التي جندها يف الأ

الغربية تختلف عنها يف املجتمعات التقليدية؛ 

عياد والحتفالت يف الغرب تاأخذ طابع  فالأ

الله������و وتتمثل وظيفة الرتوي������ح على خالف 

عي������اد يف املجتمعات  الطاب������ع الرم������زي لالأ

أو املجتمعات الدينية. فالغربيون  ا التقليدية 

يري������دون حتويل احلي������اة اإىل �ض������ريورة من 

اللهو والرتويح. وبعبارة اأخرى يعي�ص الغرب 

حال������ة قطيعة دائمة مع املقد�ص حيث يعطى 

الدني������وي اأهمية وخ�ضو�ض������ية على ف�ض������اء 

املقد�ص ودللته. ووفقا لهذا الت�ض������ور فاإن 

الديالكتي������ك القائم بني املقد�������ص والدنيوي 

ل ميك������ن اأن يحدث اإذا كان الف�ض������اء العام 
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أو  ن�ض������اين يقع يف دائ������رة املقد�ص ا للوجود الإ

أنه ومن  كلي������اً يف دائرة الدنيوي. وهذا يعني ا

اأجل بناء اجلدل بني املقد�ص والدنيوي يجب 

اأن ن������درك احلدود الفا�ض������لة بني الطرفني 

وهي يف احلالة الغربية منعدمة تقريباً حيث 

ل حدود للدنيوي ول ح�ضور للمقد�ص وفقاً 

للدللة التي يحملها املقد�ص بو�ضفه حمرماً 

مر  وتاب������و ممنوعاً وممتنع������اً. ومهما يكن الأ

وعل������ى الرغم م������ن تعدد موؤ�رصات انح�ض������ار 

املقد�������ص يف الغرب ويف غريه ف������اإن التجربة 

ن�ض������انية اخلا�ض������ة باملقد�������ص ل ميكن اأن  الإ

ن�ضاين فاملقد�ص قائم  ت�ض������قط من الوعي الإ

ن�ض������اين  وحا�������رص يف الال�ض������عور والوعي الإ

على الرغم من النح�ضار الهائل يف م�ضتوى 

ح�ض������وره وعلى الرغم من التحولت الهائلة 

يف وظائفه وطبيعته.

خامتة نقدية: عقلنة املقد�س.

لي�ص ممكناً اإنكار الدور التاريخي للمقد�ص 

ن املقد�ص قد لعب يف  أ�ض������اطريه، لأ برموزه وا

م������ر دوراً تاريخياً يف تطور العقل  حقيقة الأ

والتفكري واحل�ض������ارة، لقد �ض������كلت الهيمنة 

التاريخي������ة للمقد�������ص يف بع�������ص مفا�ض������ل 

احل�ض������ارة ومراحلها �رصورة تاريخية حيوية 

ن�ضان. ولكن هذا املقد�ص  لتقدم احل�ضارة والإ

احل�ض������اري نف�ض������ه الذي �ض������كل ناب�ضاً من 

نواب�ص النطالق احل�ضاري قد يتحول -اإن 

مل يكن قد حت������ول- اإىل كابح من كوابح هذا 

النط������الق حني يطغى يف زمن مفارق لزمنه 

وع�رص مباين لع�رصه.

ن�ض������انية  لقد اأدى تقدم العلم واملعرفة الإ

اإىل انح�ضار كبري للمقد�ص باأ�ضاطريه ورموزه 

وم������ع تق������دم العلوم  ومعاني������ه، وتدريجي������اً 

�ضاطري واملقد�ضات تفقد  ن�ض������انية بداأت الأ الإ

دورها التاريخي يف تف�ض������ري الكون واحلياة. 

ن�ضانية مبركبة  واإذا جاز ت�ضبيه احل�ضارة الإ

تنطلق يف الف�ض������اء، يجوز مع ذلك ت�ض������بيه 

ول يف املركبة  املقد�ص بال�ضاروخ املرحلي الأ

الذي يدفع املركبة اإىل ف�ض������اء حمتوم وعلو 

معل������وم، ومن ث������م ينتهي دوره في�ض������قط يف 

الف�ضاء وينف�ضل عن ال�ض������فينة التي دفعها 

واندفع معها ليرتك دوره اإىل قوة دفع اأخرى 

وحم������رك اآخر يدف������ع ال�ض������فينة اإىل مدارها 

املحتوم.

نعم لقد �ضقط الدور التاريخي للمقد�ص 

ن�ضاين  أ الدور التاريخي للعلم الو�ضعي الإ وبدا

يف تف�ض������ري الكون منذ القرن التا�ض������ع ع�رص 

أبعد  وما زال هذا العل������م يتحرك نحو اآفاق ا

واأرحب. وهذا ل يعني اأن املقد�ص قد اختفى 

يف املجتمعات التكنولوجية، فالدين واملقّد�ص 

ي�ضتمران يف الوجود وهما �رصوريان من اأجل 

ن�ضاين ذاته. الوجود الإ

واملفارقة الكبرية التي نعي�ضها اليوم هي 
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مفارقة ح�ض������ور املقد�ص وانح�ض������اره ما بني 

�رصق وغرب، ما بني هيمنته يف ال�رصق وغيبته 

يف الغرب، ما بني احل�ض������ور الطاغي له يف 

�ض������المية وما بني انتهاكه  الثقافة العربية الإ

وانح�ضاره يف احل�ض������ارة الغريبة املعا�رصة. 

ففي الغرب ياأخذ الدنيوي امتداده احليوي 

وهيمنته ال�ض������املة يف املجتمع������ات احلديثة 

وميت������د ليحا�رص املقد�������ص ويبالغ يف تقدمه 

وزحف������ه، وباملقابل ف������اإن املقد�ص ياأخذ مداه 

و�ض������طوته يف املجتمعات البدائية والتقليدية 

ق������ل تطوراً على ح�ض������اب  اأو املجتمع������ات الأ

الدنيوي فيحا�رصه وي�ضل حركته.

وهن������ا نريد القول باأن ح�ض������ور املقد�ص 

العقالين ما زال �رصورياً وحيوياً اإذ يك�ض������ب 

ن�ض������انية معانيها ودللتها وقيمها،  احلياة الإ

ومن هنا ميكن القول اإن الثقافة الغربية تفقد 

ن�ض������اين يف دورة الطغيان الدنيوي  طابعها الإ

مر فاإن  الهائ������ل على املقد�������ص. وكذل������ك الأ

املقد�ص يزحف ويدم������ر كل املعاين الدنيوية 

للوج������ود العقالين يف الثقاف������ة العربية. ول 

يك������ون احل������ل اإل يف التوازن حي������ث يحتاج 

حياء  الغرب اإىل جرع������ة كبرية من املقد�ص لإ

القي������م والرموز واملع������اين ال�ض������ائعة، بينما 

يحتاج ال�رصق العربي وعلى خالف ذلك اإىل 

اإزاح������ة املقد�ص واإيقاف زحفه وا�ضتح�ض������ار 

الدني������وي ال�رصوري يف مواجه������ة متطلبات 

التقدم واحل�ض������ارة. واإذا كان اإعالن احلرب 

عل������ى املقد�ص الزائف والالعقالين ي�ض������كل 

�رصط������اً من �رصوط النطالق احل�ض������اري يف 

�ض������المية، فاإن حتقيق  املجتمعات العربية الإ

الت������وازن اخلالق ما ب������ني املقد�ص العقالين 

آخ������ر من �رصوط  والدني������وي ي�ض������كل �رصطاً ا

التوازن احل�ض������اري يف خمتلف اأرجاء الكون 

ن هذه امل�ضاحلة العقالنية  ن�ضاين وذلك لأ الإ

ت�ضكل يف النهاية �رصورة حيوية من �رصورات 

ن�ضاين نحو �ضيغة خالقة للتوازن  النهو�ص الإ

ن�ضانية. الأخالقي والروحي يف احل�ضارة الإ
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َزل يَفَعُل ذلَك،  ثُِّر فيها، وهو ُمنُذ الأ أَثَُّر ِبه������ا ويُوؤَ بيعِة، يَتَا ن�ض������اُن ابُْن الطَّ الإ

�ضياِء  أْن يَكوَن لَُه بَ�َضماٌت يف الأ بَِد. َفهَو يَ�ضَعى جاِهًدا ا و�َض������َيَظلُّ يَفَعلُُه اإىل الأ

بيَعِة ُقًوى َكوِنيًَّة  ������الِن اإليْه������ا. لكنَّ يف الطَّ التي يَتعاَمُل َمَعها، ومَتتَدُّ يَداهُ َفتَ�ضِ

������ًعا خا�ِضًعا  أماَمها خا�ضِ نْ�ض������اُن ا ������لطاِن وَقَف الإ َعظيَمَة اجَلرَبوِت، قاِهَرةَ ال�ضُّ

ا ِبَعَظَمِتها. ًفا ِب�َضطَوِتها، ُمِقرًّ ُمعرَتِ

اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

 العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب

ة ن�سان ِبالُقَوى الَكوِنيَّ ةسبيه الإ ن�سان ِبالُقَوى الَكوِنيَّ ةسبيه الإ ن�سان ِبالُقَوى الَكوِنيَّ بيه الإ ست�ست�

❁

˜

❁❁
ح�سن مو�سى النمرييح�سن مو�سى النمريي
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ن�ض������اُن َمَع هذِه الُقَوى ِباحرِتاٍم  تَعاَمَل الإ

عاٍل، وتَقديٍر َكبرٍي و�َض������َل اإىل َدرَجِة الِعباَدِة 

أنَّ ِمَن  ثُن������ا ا دِّ اأحياًن������ا. فُكتُ������ُب التَّاري������ِخ حُتَ

َمِن – َمن َعَبَد  النَّا�ِص– فيما َم�َض������ى ِمن الزَّ

أو الَكواِكَب، و�َض������لَّى لَها،  أو الَقمَر ا ������م�َص ا ال�ضَّ

������ُحَب واملََطَر  أو ال�ضُّ يَح ا وِمنْهم َمن َعب������َد الرِّ

بيعيَِّة  واِه������ِر الَكوِنيَِّة الطَّ وغ������ريَ ذلَك ِمن الظَّ

آُن الكرمُي  أ�ضاَر الُقرا �َضها.. وقد ا َمها وَقدَّ َفعظَّ

�َض������تْها،كاأَهِل  ������م�َص وَقدَّ أمَُمٍ عَب������َدِت ال�ضَّ اإىل ا

أ�ِضِهم املَِلكُة بَلقي�ص، ففي  لَكِة �َضَباأ، وعلى را مَمْ

التَّنْزيِل الَعزيِز ِذْكٌر ِلهذِه املَِلكِة يف َقوِلِه تَعاىَل 

م�ِص ِمْن دوِن  )وَجدتُّها وَقْوَمها يَ�ْضُجدوَن ِلل�ضَّ

(حتى 
)1(

يطاُن اأعَمالَهم..  اهلِل وَزيََّن لَُهُم ال�ضَّ

������الةُ  النَّب������ّي اإبراهي������م عليِْه وعلى نَِبيِّنا ال�ضَّ

َه  َ م�َص، واجتَّ َم النَّْجَم والَقَمَر وال�ضَّ الم َعظَّ وال�ضَّ

اإىل تَقدي�ِضها وِعباَدِتها، ِمْن ِخالِل َقْوِلِه تَعاىَل 

 راأى َكوَكًبا قاَل هذا 
)2(

ا َجنَّ عليِْه اللَّيُْل )َفلَمَّ

ا  ِفلني * َفلَمَّ أُِحبُّ الآ  قال ل ا
)3(

أََفَل  ا ا َربِّي َفلَمَّ

أََفَل قال  ا ا أى الَقَمَر باِزًغا قاَل هذا َربِّي َفلَمَّ را

الِّني  كونَنَّ ِمَن الَقوِم ال�ضَّ لَِئْن ملْ يَْهِديِن َربِّي لأَ

������ْم�َص باِزَغ������ًة قاَل هذا َربِّي  ا راأى ال�ضَّ ❁ َفلَمَّ

ا  أََفلَْت قاَل ياَقوِم اإينِّ بَريءٌ مِمَّ ا ا أكرَبُ َفلَمَّ هذا ا

(. لكنَّ اهلَل َحفَظ اإبراهيَم وَحماهُ، 
)4(

كوَن تُ�رْصِ

فاهتََدى اإىل ِعباَدِة اهلِل خاِلِق الَكوَكِب والَقَمِر 

وال�ضم�ِص.

واِهِر الَكوِنيَِّة  ن�ضاُن بَع�َص الظَّ و�ضاهَد الإ

يٍة، وبُروٍق  ������َفٍة ُمَدوِّ بيعيَِّة ِمْن ُرعوٍد قا�ضِ الطَّ

ب�ض������اَر  ِة مَلَعاِنها الأ لِمَعٍة تَ������كاُد تَخَطُف ِبُقوَّ

ْت َقلَبُه َرهَبًة  َفهالَتْ������ُه ه������ذِه املَظاِهر، وَم������الأ

هَبُة  لَْت ه������ذِه الرَّ وَّ وَهيَْب������ًة واإعجاًب������ا، ثّم حَتَ

اإىل اح������رِتاٍم، والَهيَْب������ُة اإىل تَبِْجي������ٍل وتَقديٍر، 

ْعج������اُب اإىل ُح������بٍّ واإع������زاٍز، وراَح يَعِقُد  والإ

بيعِة  ُمقاَرناٍت، ويَعَمُل ُمواَزناٍت بنَي ُقَوى الطَّ

أُعِجَب ِبها، وبنَْيَ ما ا�ْضتَْح�َض������َن  لَها وا التي بَجَّ

������ِع احُل�ْض������ِن  ِم������ْن َمظاِه������ِر اجَلماِل، وَموا�ضِ

أبداِن َمن يُحيطوَن ِبِه  والَبه������اِء يف اإهاِبِه ويف ا

ليِْه نََظَر  ن اأع�ضاء جُمتََمِعِه الذيَن يَنُْظروَن اإ ِم

ُحبٍّ واإعجاٍب واحرِتاٍم وتَبْجيل. 

: اإْعجاُب  ْم�����سِ ْن�سان ِبال�سَّ 1- ت�سبي����ه الإ

ِلنُوِره������ا  واْحرِتاُم������ُه  ِبال�ض������م�ِص  ن�ض������اِن  الإ

و�ُض������طوِعها وَحراَرِتها، ق������اَدهُ اإىل ُمقاَرنَِة ما 

حالِت هذِه  َوِر الَب�رَصيَِّة ِب يَ�ْضتَْح�ِض������ُن مَن ال�ضُّ

ُجُل الَعظيُم يف َقوِمِه،  آِتها. فالرَّ ْم�ِص، وَهيْا ال�ضَّ

ْم�ِص املُ�ضيئِة  أْقراِنِه وُمريديِه كال�ضَّ الباِرُز بنَي ا

اِطِع.  ������ياِء الباِهِر والنُّوِر ال�ضَّ َِة، ذاِت ال�ضِّ النَّريِّ

أْمثالُُه ِمَن  أتباُعُه وحتى ا ا �ُضبَِّه اأعوانُُه وا وُرمبَّ

أكرَثَ ُظُهوًرا، واأعلى  املُل������وِك ِبالكواِكِب ِلَيكوَن ا

َمنِْزلًَة،َكم������ا قال النَّاِبَغُة الذبياين مَيَْدُح املَِلَك 

النُّعماَن ابَن املُنِْذر:

َك��واِك��ٌب وامُل��ل��وُك  م�ٌس،  �سَ ��َك  َق��اإنَّ

 )5(
اإذا َطَلَعْت مْل َيْبُد ِمْنُهنَّ َكوَكُب

وجَعلَت ال�ضاعرةُ )َجنوب اأُخت َعْمرو ذي 
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 اأخاها �ض������م�َص النَّه������اِر ِحيًنا، وبَدَر 
)6(

الكلب

آَخَر، حيُث قالت يف ِرثائِه:  َجى ِحيًنا ا الدُّ

)7(
هاَك ُم – يا َعْمرو – َلْو َنبَّ ْق�سِ َفاأُ

��ال  ُع�����سَ داًء  ِم����ْن����َك  ���ه���ا  َن���بَّ اإًذا 

��ه��وَل��ُه  َت������اوْزَت َمْ
)8(

وَخ�������ْرِق

)9(
ى الَكالل كَّ ِبَوجناَء َحْرٍف َت�سَ

��ُه ��ْم�����سَ ����ه����اَر ِب������ِه ���سَ َف���ك���ْن���َت ال����نَّ

 )10(
وُكْنَت ُدَجى الليِل فيِه الِهالل

أنواُرها،  َق������ْت ا ������م�ُص اإذا َطلَعْت تََدفَّ وال�ضَّ

������ْت ما تَكاثََف  الِم، وحَمَ َفط������َرَدْت َكتائَب الظَّ

، فانَْبلََج نُوُر  َع ِمن ُحُج������ِب احَلناِد�������صِ مَّ وجَتَ

������باِح، وانْ�َض������َدَع �َض������وءُ النَّهاِر،َكما قال  ال�ضَّ

الفرزدُق مَيدُح عبَد اهلِل بَن َعْمرو بن ُعثمان 

ان، َف�َضبََّهُه مِبُنْ�ضدع النَّهار: ابن َعفَّ

اأْرَوى �����َك، واْب����ُن  مَّ اأُ ال���ف���اروُق  َن��ا 

 )11(
هاِر النَّ َدُع  ُمْن�سَ فاأْنَت  اأبوَك، 

��ٌم َنْ واأْن���َت  ماِء،  ال�سَّ َق��َم��را  ُهما 

 
)12(

ِب��ِه يف الليِل ُي��دِل��ُج ُك��لُّ ���س��اِر

ومي ما يَنَْبِع������ُث ِمن نُوِر  وَجَعَل ابْ������ُن الرُّ

ياًء  أقَوى �ضِ أكرَثَ �ُض������طوًعا، وا دوِحِه ا َجبنِي مَمْ

مَن ال�ضم�ِص يف راِبَعِة النَّهاِر، وِمن �َضوِء الَبدِر 

يف ُظلمِة الليِل، حيُث قال:

��ٍم ج����اَدْت َل��ن��ا َي���ُدُه اإذا اأب���و ق��ا���سِ

جوداِن: الَبحُر وامَلَطُر  مل ُيْحَمِد الأَ

ِت���ِه ول���و اأ����س���اءْت َل��ن��ا اأْن������واُر ُغ���رَّ

  
)13(

ْم�ُس والَقَمُر اِن: ال�سَّ ريرِّ َت�ساَءَل النَّ

وهكذا فَعَل الف������رزدُق الذي كاَن ُمعَجًبا 

ِبَزيِْن العاِبدين بن علي بن احُل�َض������ني َفَجَعَل 

������ْم�ِص يف ِعزِّ النَّهاِر،  ������ياِء ال�ضَّ ِتِه َك�ضِ نُوَر ُغرَّ

يَ�ضَطُع َفيْمحو ُظلماِت الليل:

ِتِه َجى عن ُنوِر ُغرَّ قُّ َثوُب الدُّ َيْن�سَ

 )14(
َلُم م�ِس َتْنجاُب عن اإ�رْصاِقها الظُّ كال�سَّ

أَحُد  أو ا ( ا أِة أِة )ُكلُّ املَ������را ا تَ�ض������بيُه املَ������را أمَّ ا

ْم�ِص َفَكثريٌ �ض������ائٌع ذائٌع لََدى  اأع�ض������اِئها ِبال�ضَّ

������َع الِكنْدي جَتاَوَز  �ُض������عراِء الَعَرِب بَل اإنَّ املَُقنَّ

َقًة على �َضم�ِص النَّهاِر  َفَجَعَل �ض������اِحَبتَُه ُمتََفوِّ

وبَدِر الليِل اإذا ما اْقرَتَنا، حيُث قال: 

ُن ِمْن ْن�ِس، اأح�سَ ٌة ِمْن ِن�ساِء الإ يَّ ِجنرِّ

هاِر، وَبدِر الليِل َلْو ُقِرنا  م�ِس النَّ �سَ

م�َص املُنرَيةَ   ال�ضَّ
)15(

اُر بُن ُمنِْقذ  وَجَعَل املَرَّ

حاِب بَعَد  املُ�ضيئََة التي َظَهَرْت ِمن َخلِف ال�ضَّ

ْت ِبِجلباِب �ض������اِحَبِتِه،  انِْق�ض������اِعِه َعنْها، التَفَّ

حيُث قال: 

���ه���ا دتَّ َج���رَّ اإذا  اخَل�����ْل�����ِق،  اأْم�����َل�����ُح 

 
)16(

ْر ��وؤُ و���سُ َعَلْيها،  ْمَطنْيِ  �سِ َغ��رْيَ 

ِجلباِبها ��ْم�����َس يف  ال�����سَّ ��ْب��َت  �����سِ حَلَ

 
)17(

ِفْر ُمْن�سَ َغماٍم  ْت يف  َتَبدَّ قد 

ةَ،  ْدنَ������ُه ِبَعزَّ �ريِّ يَُزهِّ وج������اء ِن�ْض������وةٌ اإىل ُكثَ�����

أبَى  ويَ�َض������ْعَن فيه������ا ُعيُوًبا ل يَعِرُفه������ا، لكنَُّه ا

ةَ تَُفوُق �َض������م�َص  �ض������غاَء لَُهنَّ وقال: اإنَّ َعزَّ الإ

َحى نُوًرا واإ�رصاًقا.. حيُث قال: ال�ضُّ
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��َوٌة ِن�����سْ َة  َع����زَّ ِب��َع��ْي��ِب  اإيَلَّ  ��ى  وَم�����سَ

ِنعاَلها  ُخ��دوَدُه��نَّ  ل��ُه  الإ َجَعَل 

َحى ْم�َس ال�سُّ َمْت �سَ َة خا�سَ وَلَو َانَّ َعزَّ

 
)18(

ى َلها ٍق َلَق�سَ ِن ِعْنَد ُمَوفَّ يف احُل�سْ

وهكذا ه������ي َحبَّابَة )جاري������ة اخلليفة 

اح  يزيد ابن عبد امللك( التي و�َض������َفها و�ضَّ

َل ِبها ِلَيغيَظ اخَلليَفَة، َف�َضبََّهها  الَيَمن، وتََغزَّ

م�ِص املُ�رِصَقِة، حيُث قال: ِبال�ضَّ

َت�������َب�������َل�������ْت َح�������َب�������اَب�������ُة َق�����ل�����َب�����ُه

 
)19(

ن���ي���ِق ��ْك��ِل الأَ ، وال�����سَّ لرِّ ِب��ال��دَّ

َوِب����������َع����������نْيِ اأْح�����������������َوَر َي�����ْرَت�����ع�����ي

الَعقيِق  ِم���َن  ال��َك��ث��ي��ِب  ��َق��َط  ���سَ

اأْق�����َب�����َل�����ْت ِه��������َي  اإْن  ًه�����ْي�����ف�����اُء 

 )20(
وِق ُ ال�����رصُّ َكطاِلَعِة  لَح��ْت 

ما 
)21(

قيَّات وفَعَل ُعبيُد اهلِل بُن قي�ص الرُّ

أُمِّ الَبنني ِبنت عبد  ������اُح الَيَمن ِب������ا فَعَل و�ضَّ

العزيز بن َمروان، زوج������ِة اخَلليَفة الوليد 

بن عبد املَلك، وهذا الَغ������َزُل عاَدًة ل يَنَبِعُث 

ا َهَدُفُه اإغاَظُة  ِل ِبها، واإمنَّ ن اإعجاٍب ِباملُتََغزَّ ِم

َقيَّات: اأهِلها والنِّكايَُة ِبَذويها...قال الرُّ

ال���َب���ِن���ي���� مرِّ  اأُ ع�����ن  ������َح������ْوَت  اأَ�������سَ

�����������ِن، وِذْك����������ِره����������ا وَغ����ن����اِئ����ه����ا

وَه�����َج�����ْرَت�����ه�����ا َه�����ْج�����َر اْم���������رىٍء

 )22(
��ف��ائ��ه��ا ���ْف���َو ���سَ َي����ْق����ُل ����سَ مل 

����� ���ْم�������سِ اأ�����سْ �����ٌة ك���ال�������سَّ �����يَّ ُق�����َر������سِ

 )23(
 ���������َرَق ُن������وُره������ا ِب����َب����ه����اِئ����ه����ا

وقال �ضاِعٌر ا�ضُمُه ياقوت وَعَدتُْه �ضاِحَبتُُه 

أْن تَ������زوَرهُ لَيْ������اًل، فاأخلََفْت وْعَده������ا وجاءتُْه  ا

ِمْرِطها)ثَوِبها(  َذي������َل  تَ�ض������َحُب  نَهاًرا،  َجهاًرا 

ُغروًرا وُخَيالًء:

ل��َوْت َل��ي��اًل، ف��اأَ َت����زوَر  اأْن  وَع����َدْت 

��َح��ُب َذْي���ال  ��ه��اِر َت�����سْ واأَت�����ْت يف ال��نَّ

َدْقِت يف الَوْعِد، قالْت َفُقلُت:َهالَّ �سَ

)24(
ْقَت اأْن َتَرى ال�سم�َس َلْيال دَّ كيَف �سَ

������َعراِء تَ�ضبيُه َوجِه املَحبوبَِة  وَكرُثَ لََدى ال�ضُّ

������م�ِص َكرَثًة ُمْفِرَطًة، و�ضاَع �ُضيُوًعا كبرًيا،  ِبال�ضَّ
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أمِثلًَة ِمنُه  أنا ا وهذا النَّوُع مَن التَّ�ضبيِه َقدمٌي َقرا

لََدى بَع�ِص �ُضعراِء اجلاهليَِّة، َكَقوِل َطَرَفة: 

نَّ ال�سم�َس األَقْت ِرداَءها َوَوجٍه كاأَ

 
)25(

ِد وِن مل َيَتَخدَّ َعلْيِه، َنِقيرِّ اللَّ

������ِة الذي َجَع������َل وجَهها  مَّ وَكَق������وِل ذي الرُّ

َكَقرِن ال�ضم�ص:

��ا �����سَ ��نْيِ َل��بَّ ، ك�����اأنَّ ال��ب��اِب��ِل��يَّ وَع������نْيٍ

)26(
ْحرا ها َيوَم َمْعُقَلٍة �سِ ِبَقلِبَك ِمْن

ا نَّ ،كاأَ ُحرٍّ ال�سم�ِس  َكَقرِن  ِبَوْجٍه 

 )27(
َتهي�ُس ِبهذا القلِب مَلَْحُتُه َك�رْصا

 
)28(

أبي كاهل الَي�ْضكري وكَقوِل �ُضَويد بن ا

������ًحا بَِهيَّاأ  أْن َجعَل وجَهها وا�ضِ الذي مل يَكتَِف ِبا

 ، ْحِو فاِء وال�ضَّ أيَّاِم ال�ضَّ يَبْدو َكَقرِن ال�ضم�ِص يف ا

ا زاَد هذا الوجَه َو�ْض������ًفا، فَك�َض������َف عن  واإمنَّ

�َض������فاِء لوِنِه، و�ُضكوِن َطْرفِه، وكحل َعيْنيِه...

حيُث قال:

���ًح���ا ����َن����ُح امِل���������راآَة وج���ًه���ا وا����سِ مَتْ

ْحِو ارَتَفْع  ل�سَ م�ِس يف ا ِمثَل َقْرِن ال�سَّ

���وِن، وَط���ْرًف���ا ���س��اِج��ًي��ا ����س���ايِفَ ال���لَّ

 
)29(

، ما فيِه َقَمْع اأْكَحَل الَعْيَننْيِ

 
)30(

زدي وناَف�َض������ْت �ض������اِحَبُة ابِن ُدَريد الأ

������م�َص ِبرَبيِق ُخدوِدها، هذا الرَبيق الذي  ال�ضَّ

َق ِبُح�ْض������ِنِه وبَهائِه  اأخَجَل ال�ض������م�َص حنَي تََفوَّ

وُو�ُض������وِحِه على ال�ض������م�ص الطالعة املُ�ضيئة 

حيُث قال:

عاَعها �سُ اخُل��دوُر  َجَلِت  َلْو  اُء  َغ��رَّ

 
)31(

ِق ْم�ِس ِعْنَد ُطُلوِعها مل ُت�رْصِ ِلل�سَّ

َفوَقُه َق  لَّ تاأَ  ، ِدْع�سٍ على  ٌن  ُغ�سْ

 )32(
َق َتَت ليٍل ُمطِبِق لَّ َقَمٌر، َتاأَ

��ن��ا ِم���ْن َف��ْرِع��ه��ا يف َم���ْغ���ِرٍب نَّ َف��ك��اأَ

)33(
َم�رِصِق يف  َوْجِهها  ِمْن  نا  وكاأنَّ

ن�سان ِبالَب���ْدِر: اإعجاُب  - َت�سبي���ه الإ 2

ْم�ِص،  ن�ضاِن ِبالَقَمِر ل يَِقلُّ َعْن اإعجاِبِه ِبال�ضَّ الإ

أ�َضدُّ اإعجاباً  أكرَثُ ُحّباً ِللَقَمِر وا بَل لََعلَّ الَعَرَب ا

نَّ ال�ض������م�َص يف ِبالِدِهم  ِب������ِه ِمن ال�ض������م�ِص؛ لأ

أٍة �ض������ديدٍة عليِْهم ِب�َض������َبِب َحراَرِتها  ذاَت وْطا

العالي������ِة التي تُلِجئُُه������م اإىل الَهَرِب ِمنْها بَحًثا 

بٌَّب ِللَعَرِب  ������ُه حُمَ ا الَقَمُر َفاإنَّ أمَّ الِل ا ع������ِن الظِّ

َجميًع������ا على اخِتالِف اأعماِرِه������م واأعماِلِهم 

أوطاِنِهم، وتَ�ضتَدُّ احلاَجُة ِللَقَمِر  م وا واأجنا�ِضِه

رياِف،  بَُّة النا�ِص لَُه يف الَبوادي والأ وتَزداُد حَمَ

وِب�ض������كٍل خا�صٍّ يف الليايل املُظِلَمِة، كما قال 

أبو ِفرا�ص احَلْمداين: ا

ُهْم َيْذكُرين َقومي اإذا َجدَّ ِجدُّ �سَ

 )34(
لماِء ُيفَتَقُد الَبْدُر ويف الليلِة الظَّ

َفِم������ْن باِب اإعجاِب الع������رِب ِبالَقَمِر َقوُل 

َكعب بن ُزَهرْي حيُث �َض������بََّه النَِّبيَّ �ض������لى اهللُ 

عليِْه و�ض������لم ِبالَبدِر، وهَو الَقَمُر عنَد اكِتماِلِه 

حيُث قال:

ُمعَتِجًرا دماُء  الأ اَقُة  النَّ َتِمُلُه 

 )35(
َلِم ى َلْيَلَة الظُّ ِد، كالَبْدِر َجلَّ ِبالُبْ
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َرْي��َط��ِت��ِه اأث��ن��اَء  اأو  عطاَفْيِه  ويف 

َك��َرِم وِم��ْن  َيعَلُم اهلُل ِمن دي��ٍن  ما 

أبا البخرتي)وهب  أتَى ا ويُقاُل اإنَّ �ض������اِعًرا ا

ابن وهب( وكاَن ِمن اأجوِد النا�ِص، واإذا �َضِمَع 

وُر والبِْتهاُج يف  َمْدَح املاِدِح �رُصَّ و�������رَصَى ال�رصُّ

 : أنْ�َضَدهُ َجواِنِحِه، واأعَطى وزاَد يف َعطاِئِه، وا

ٍل َن�سيٌب ِمَن الُعال ِلُكلرِّ اأخي َف�سْ

 )36(
َدى َوْهُب ا َعقيُد النَّ وراأ�ُس الُعال ُطرًّ

ا َقوُل َمْن َغِمَط الُعال َّ َوْهًب وما �رصَ

)37(
ُّ الَبدَر َيْنَبُحُه الَكلُب كما ل َي�رصُ

وقالت �َضفيَّة الباهليَّة تَرثي زوَجها )وقد 

�َضبََّهتُْه ِبالَقَمِر بنَي النُُّجوِم(:

���ِم َل��ْي��ٍل َب��ْي��َن��ه��ا َق��َم��ٌر ْنُ ��ا ك���اأَ ُك��نَّ

 )38(
َجى َفَهَوى ِمن َبْيِنها الَقَمُر َيْجلو الدُّ

�َض������دي )�ضاعر  وقال احَلَكُم بُن َعبْدل الأ

اأموي( مَيَدُح:

ف������اإذا اْب������ُن ِب���������رْصٍ يف َم���واِك���ِب���ِه

)39(
ُح ُ ����اَرٌة ��������رصُ َت���ْه���وي ِب����ِه َخ����طَّ

َق����َم����ٍر اإىل  َن������َظ������روا  �����ا  نَّ َف�����َك�����اأَ

 )40(
ُق����َزُح ��ُه  َق��ْو���سَ ��َق  َع��لَّ اأو حيُث 

وقال ُم�ض������لم بن الوليد مي������دح يزيد بن 

مزيد ال�ضيباين)القائد الع�ضكري العبا�ضي(:

ُتُه نَّ �سِ اأَ �سي  امَلنايا كما مَتْ �سي  مَتْ

)41(
غاما ْ ِجِه َبْدًرا و�رصِ كاأنَّ يف �رَصْ

أو  دوَحه������م ا وح������نَي يُ�ض������بُِّه ال�ض������عراءُ مَمْ

َمْرِثيَّهم ِبالَقَمِر فال َف������رَق لََديِْهم بنَي الَقَمِر 

والَب������دِر والِهالِل وكاأنَّ هذِه املُفردات الثَّالث 

ُمرَتاِدفات ُكلُّها تَعني ذلَك الكوكب املُ�ض������يء 

املَع������روف... قال الفرزدق ميدح �ض������عيد بن 

أبيِه  العا�ص، وكاَن �ض������عيٌد َحماهُ ِمن زياد بن ا

َدهُ:  حنَي َهدَّ

ُقَري�ٍس ِمن  اجَلحاِجَح  الُغرَّ  َتَرى 

 
)42(

ِب��امَل��ْك��روِه ع��ال ْم���ُر  اإذا ما الأَ

��ع��ي��ٍد ���سَ اإىل  َي����ْن����ُظ����روَن  ِق���ي���اًم���ا 

 )43(
���ُه���ُم َي�������َروَن ِب����ِه ِه������الل نَّ ك���اأَ

�َض������بَُّهوا  ق������د  ال�ض������عراءُ  كاَن  واإذا 

أو َمْرِثيًّا( ِبالَقَمِر فاإنَّ تَ�ضبيَه  دوًحا ا ُجَل)مَمْ الرَّ

تَها  أو ُغرَّ أو ُجزئها( اأعني َوجهها ا أِة )ُكلِّها ا املرا

أكرَثَ انِْت�ضاًرا و�ُضيُوًعا...َكَقوِل  ها، كاَن ا أو َخدَّ ا

 :
)44(

ار ب�ضَّ

ق�����ي������ �����������ا َط�������َل�������ْع�������َن ِم�����������َن ال�����رَّ مَلَّ

 )45(
داِن َخ��ْم�����س��ا  ���ِق َع��َل��يَّ ِب���ال���َبَ

�������������ٌة ِه�������������لَّ ������������ُه������������نَّ اأَ نَّ َف������������َك������������اأَ

)46(
ْم�سا �سَ َزَف��ْف��َن  ياِب  الثرِّ َت��َت 

������ُف حَما�ِضَن   يَ�ضِ
)47(

اء فَّ يُّ الرَّ ِ وقال ال�رصَّ

يف  احَلبي������ِب التي اجتَمَعْت في������ِه، ومل جَتتَِمْع 

 : ِه َغرْيِ

��ه��ا ���ِن ُك��لرِّ َد ِب���امَل���ح���ا����سِ َق���َم���ٌر َت����َف����رَّ

ُف  ُيو�سَ ٍن  ُح�سْ ُكلُّ  ُب  ُيْن�سَ َلْيِه  َفاإِ

ُدًج��ى ُت��ُه  وُط��رَّ ْبٌح،  �سُ َفَجِبيُنُه 

)48(
ٌن َرطيٌب اأْهَيُف وَقواُمُه ُغ�سْ
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��َف��ْت لَّ َت��اأَ ك��ي��َف  ال��وج��ُه  ذاَك   ِ
هلِلَّ

��ُف  ��ُن مل َت��ُك��ْن َت��َت��األَّ ف��ي��ِه حَم��ا���سِ

 احِلْم�ضي يف جاريَِتِه 
)49(

وقال ديك اجِلّن

التي قيَل اإنَُّه َقتَلَها ِبَيَديِْه:

ُدجنٍة ِمْن  َتْخَرْجُتُه  ا�سْ اأنا  َقَمٌر 

��ِت��ي، وَزَف���ْف���ُت���ُه ِم���ْن ِخ����ْدِرِه ِل��َب��ِل��يَّ

َف���َق���َت���ل���ُت���ُه، وَل������ُه َع���َل���يَّ َك���راَم���ٌة

ِه  ���رْصِ اُد ِب��اأَ ا وَل��ُه ال��ُف��وؤ ِم��ْلُء احَل�سَ

نائٍم ِن  كاأح�سَ َمْيًتا  ِب��ِه  َع��ْه��دي 

 )50(
واحُلْزُن َيْنَحُر َدْمَعتي يف َنْحِرِه

وائُع، وقد  بيات الرَّ بي نُوا�ص ه������ذِه الأ ولأ

أَلَُّق نُوُرهُ: �َضبََّه �ضاِحَبتَُه ِبَبدٍر يَتَا

، َل����ذي����ُذ امُل���ع���َت���َن���ْق ُ ال�����َق�����درِّ َل�������نيرِّ

ْق  �سَ اتَّ ال��َب��دُر  اإذا  ال��َب��ْدَر،  ُي�سِبُه 

َح��َك��ى َوىلَّ  اإذا  ْدِف  ال������ررِّ ُم��ْث��َق��ُل 

َزَل��ْق  يف  �سي  َيْ الَقْيِد  يف  ُموَثًقا 

اأع���������نُيٌ ك����������ادْت  اأق�������َب�������َل  واإذا 

 )51(
ِباحَلَدْق  فيِه  َت��َرُح  َنحَوُه 

أبي ربيعَة ِل�ض������اِحَبِتِه  وَجَع������ُل ُعَمُر ب������ُن ا

ياًء يَنَبِعُث ِمنْها َكما يَنَبِعُث النُّوُر  �ُض������عاًعا و�ضِ

مَن الَقَمر:

ِم��َن احُلو باِب  ِة ال�سَّ اُء يف ُغ��رَّ َغ��رَّ

)52(
َخ���َف���ُر َي��زي��ُن��ه��ا  ��واِت��ي  ال��لَّ ِر، 

����وَت����ه����ا ًة، وِن���������سْ راأْي������ُت������ه������ا َم�������������رَّ

 )53(
ال��َق��َم��ُر عاِعها  �سُ ِم���ْن  ��ه��ا  ك��اأنَّ

������م )ال������ذي كاَن نَدمًيا  وعل������ى ب������ن املُنَجِّ

أنَّ َحبيَبُه  ثُنا ا ا�ضي العبَّا�ضي( يَُحدِّ ِللخليفة الرَّ

������َب حنَي قاَرنَُه ِبالَب������ْدِر، واحتَجَّ مِبَزايا  َغ�ضِ

اوؤوَن يف الَبدِر  ������فاٍت فيِه، ل يَراها ال������رَّ و�ضِ

ِقِه: فاأقنََعنا ِبتََفوُّ

َحَكْت َت�سْ فا�سْ ِب��ال��َب��دِر  ْهُتها  بَّ �سَ

����ْك����ِر وق������اَب������َل������ْت َق����������ويَل ِب����ال����نُّ

���َه���ْت َق�����ويل، وق���ال���ْت َم��َت��ى ���فَّ و����سَ

ُت ك��ال��َب��ْدِر  ْ ��ُم��ْج��ُت ح��ت��ى �����رصِ ���سَ

ِب�����َع�����نْيٍ ك��م��ا َي�����ْرُن�����و  ال�����َب�����ْدُر ل 

َث���ْغ���ِر  َع�����ن  ���ُم  َي���ْب�������سِ اأرُن���������و، ول 

امِل�������ْرَط ع���ن ن���اِه���ٍد ول ُي���ي���ُط 

)54(
��دُّ ال��ِع��ْق��َد َع��ن َن��ْح��ِر ول َي�����سُ

أً مَن احلبيِب  واإذا ما �َض������بََّه ال�ض������اعُر ُجزا

أكرَثَ  ِتِه..اإلخ(كاَن ا أو ُغرَّ أو َجبيِن������ِه ا )َكَوجِه������ِه ا

 :
)55(

اإْقناًعا، وذلك كَقوِل احَلريري

َو ُبْرُقِعها ال� �ساألُتها حنَي زارْت َن�سْ

 )56(
ْمعي اأطَيَب اخَلَبِ �قاين واإيداَع �سَ

نا َقَمٍر ى �سَ َفًقا، َغ�سَّ َفَزْحَزَحْت �سَ

  
)57(

ا ِمن خاَتٍ َعِطِر ُلوؤً و�ساَقَطْت ُلوؤ

أب������ي ربيعة فقد َجَعَل وجَه  ������ا ُعَمُر بُن ا أمَّ ا

لماِء  احَلبيِب ُمْغِنًيا عن الَب������دِر يف الليلِة الظَّ

حيُث قال: 

َج���ى ال���دُّ َب�����دُر  َي���ِغ���ْب  اإْن  وَف���ت���اٍة 

َف��َل��ن��ا يف َوْج���ِه���ه���ا َع���ْن���ُه َخ���َل���ْف

يِلها َتْف�سِ ع��ل��ى  ��ا���ُس  ال��نَّ اأَج���َم���َع 

)58(
َتِلْف خُمْ واها  �سِ يف  وَهواُهْم 
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بيِبِه يَكتَ�ِضُف  أبو نُوا�ص َجَعَل النَّاِظَر حِلَ وا

َر  ������فاِت ُكلَّما َكرَّ في������ِه الَكثرَي ِمَن املَزايا وال�ضِّ

النََّظَر اإليِْه، َفتَعاُقُب النََّظِر اإليِْه يُبْدي املَزيَد 

ِمَن املَحا�ِضِن واملَناِقِب...حيُث يَقوُل: 

ك����������������اأنَّ ِث��������ي��������اَب��������ُه اأْط�������َل�������ْع��������

َق������َم������را  اأْزراِرِه  ِم�����������ْن  ����������َن 

���ًن���ا َي��������زي��������ُدَك وْج�������ُه�������ُه ُح�������سْ

َن��������َظ��������َرا  ���������������������ُه  ِزدتَّ م��������ا  اإذا 

����ْف����ت����ي����� ِب��������َع��������نْيٍ خ�������اَل�������َط ال����تَّ

��������ُر ِم��������ْن اأْج�����ف�����اِن�����ه�����ا احَل����������َورا 

وَخ��������������������دٍّ ������������س�����������اِب�����������ِريٍّ َل����������ْو

 )59(
َق�����َط�����را  ُه  م����������اوؤُ َب  �����وَّ َت�����������سَ

 حنَي َعَقَد ُمقاَرنًَة 
)60(

ّي أَُرزِّ وتاهَ اخُلبْ������ُز ا

أ�ْضَفقنا  بنَي وجِه احَلبيِب وَطلَعِة الَبدِر، حتى ا

ُد  على َحرْيَِتِه، وَرثَيْنا حِلاِل������ِه، فقد هالَُه تََورُّ

ةُ �َض������واِد �َض������عِرِه، َفَحاَر، َفَظنَُّه  و�ِض������دَّ يِْه  َخدَّ

الِهالَل: 

راأْي����ُت ال��ِه��الَل، وَوْج����َه احَل��ِب��ي��ِب

���َظ���ْر  َف���ك���ان���ا ِه����الَل����نْيِ ِع���ن���َد ال���نَّ

ف��ي��ِه��م��ا ت����ي  َح����رْيَ ِم�����ْن  اأْدِر  َف���ل���م 

َج��ى ِم��ْن ِه��الِل الَب�رَصْ  ِه��الَل ال��دُّ

ُد يف ال���َوْج���َن���َت���نْيِ ����َورُّ َف���َل���ول ال����تَّ

��ع��ْر ���واِد ال�����سَّ وم���ا راَع���ِن���ي ِم����ْن ����سَ

َل���ُك���ْن���ُت اأُظ�����نُّ ال���ِه���الَل احَل��ب��ي��َب

 )61(
الَقَمْر احَلبيَب  اأُظ��نُّ  وكنُت 

ا تَ�ضبيُه  أمَّ وِر: ا ْن�ساِن ِبالنُّ - َت�سبي���ُه الإ 3

أو ِب�َضْوِء النَّهاِر)يف جَماِل  بِْح ا أِة ِبنُوِر ال�ضُّ املَرا

الَغَزَل( َف�ض������ائٌع َكثريٌ،فالنَّاِظُر ِلَوجِه احَلبيِب 

������ياًء واإ�رْصاًقا وبََيا�ًض������ا..َكَقوِل  يََرى نُوًرا و�ضِ

اأع�َضى َهْمدان:

���راٍت ���َوٍة ُم���َت���َع���طرِّ َم���������َرْرُت ِب���ِن�������سْ

 )62(
داحي ْبِح اأو َبْي�سِ الأَ وِء ال�سُّ َك�سَ

 وق������د َجَعَل 
)63(

وق������ال �ض������اِحُب اليتيمِة

وْجَهها �ُض������بًْحا، وَغداِئَرها لَياًْل، ومَلَّا اجتََمَع 

أك�َضباها َمزيًدا مَن احُل�ْضِن، وَكثرًيا  اِن ا دَّ ال�ضِّ

مَن الَبهاِء...حيُث قال: 

ْت َ َح�������رصَ اإذا  َف���ْوَدْي���ه���ا  وَي���زي���ُن   

 )64(
َجْعُد فاِحٌم  الَغداِئِر  �سايف 

ُمْبَي�سٌّ ��ْب��ِح  ال�����سُّ ِم��ْث��ُل  َف��ال��َوْج��ُه 

���َودُّ  ���ي���ِل ُم�������سْ ���ع���ُر ِم���ث���ُل ال���لَّ وال�������سَّ

��ن��ا ��ُت��ْج��ِم��ع��ا َح�����سُ ����ا ا���سْ اِن مَلَّ ����دَّ �����سِ

)65(
دُّ ال�سرِّ َنُه  ُح�سْ ُيْظِهُر  دُّ  وال�سرِّ

 )66(
وَرةُ التي َر�َضَمها بَكُر بُن النَّّطاح وال�ضُّ

لي�ض������ْت بعيَدًة من �ُضورِة اليتيمِة، حيُث َجعَل 

������اِطِع، و�َض������عَرها كالليِل  لونَه������ا كالنَّهاِر ال�ضَّ

اِم�ِص.. حيُث قال: الدَّ

َفْرَعها ِقَياٍم  ِمْن  َحُب  َت�سْ َبْي�ساُء 

  ) 67(
َحُم وَتغيُب فيِه َفهَو َجْثٌل اأ�سْ

����ه����ا ف����ي����ِه َن�����ه�����اٌر ����س���اِط���ٌع نَّ َف����ك����اأَ

)68(
ُم��ظ��ِل��ُم علْيها  ل��ي��ٌل  ���ُه  نَّ وك���اأَ

َر �ضاِحَبتَُه  َف�َضوَّ
 )69(

وهكذا فعَل ابُن املُعتَزِّ

قيُب، فاأخَفْت اإهابَها  وقد فاجاأها الكا�ِضُح الرَّ
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حَتَت ُمنْ�َض������ِدِل َغدائِرها، كم������ا اأخَفى َظالُم 

باِح...حيُث قال: الليِل نُوَر ال�ضَّ

���ْت َوَه���مَّ َوَط�����ًرا  ��ْت  َق�����سَ اأْن  َف��َل��م��ا 

داِء  ْخ�����ٍذ ِل����ل����ررِّ ع��ل��ى َع����َج����ٍل ِب�����اأَ

قيِب على َتداٍن ْخ�َس الرَّ  راأْت �سَ

 
)70(

ياِء الَم على ال�سرِّ َبَلِت الظَّ �سْ َفاأَ

َلْيٍل َت��َت  ِمْنها  ْبُح  ال�سُّ وغ���اَب 

 )71(
امل��اُء َيْقُطُر ف��وَق م���اِء وَظ��لَّ 

جوِم والَكواكب:  ن�ساِن ِبالنُّ 4- ت�سبيُه الإ

دوِحيِهم  وَعَقَد �ُضعراءُ العرِب ُمقاَرنًَة بنَي مَمْ

ِل ِبِهنَّ مَن  جاِل، واملُتََغ������زَّ َوَمْرِثيِّيِه������م م������َن الرِّ

أبو  النِّ�ض������اِء، وبنَي النُج������وِم والَكواكِب..هذا ا

 يَفَخُر ِبَقوِمِه َفَجَعلَُهم 
)72(

ْمحان الَقيْن������ي الطَّ

������ماِء، اإذا اختََفى واِحٌد ِمنْها َظَهَر  َكنجوِم ال�ضَّ

ًقا ِبِهم ُم�ضيًئا، وذلك  آَخُر، ِلَيَظلَّ الَكوُن ُم�رْصِ ا

حيُث يَقول: 

��ذي��َن ُه��ُم ُهُم واإينرِّ ِم��َن ال��َق��وِم الَّ

ٌد قاَم �ساِحُبُه يرِّ اإذا ماَت ِمْنُهم �سَ

��م��ا غ���اَر َك��وَك��ٌب ��م��اٍء ُك��لَّ ُن���وُم ���سَ

َكواِكُبْه  اإلْيِه  َت��اأوي  َكوَكٌب،  َب��َدا 

اأ�ساَءْت َلُهْم اأْح�ساُبُهْم وُوُجوُهُهْم

 )73(
َم اجَلْزَع ثاِقُبْه ُدَجى الليِل حتى َنظَّ

وقال �ض������اعٌر يُق������اُل لَ������ُه العَرنْد�ص )ِمن 

ام( مَيَدُح َقوًما: أبي مَتَّ �ُضَعراء حما�ضة ا

َدُهْم يرِّ َمْن َتْلَق ِمْنُهْم َتُقْل لقْيُت �سَ

 )74(
اري ُجوِم التي َي�رْصي ِبها ال�سَّ ِمثُل النُّ

يِه ِمن  ام يَرث������ي اأحَد ُمعا�رصِ أبو مَتَّ وقال ا

آِل نَبْهاَن: ا

نَّ َب��ن��ي َن���ْب���ه���اَن َي�����وَم َوف���اِت���ِه ك�����اأَ

)75(
ماٍء َخرَّ ِمن َبيِنها الَبْدُر وُم �سَ ُنُ

وجَعلْت �َض������ِفيَُّة الباهليَُّة نَف�َضها وَقوَمها 

وًم������ا، وَزوَجها ال������ذي تَْرثيِه ب������دًرا حيُث  جُنُ

قالت:

����ِم َل��ي��ٍل َب��ْي��َن��ه��ا َق��َم��ٌر ْنُ ��ا َك����اأَ ُك��نَّ

َجى َفَهَوى ِمْن َبْيِنها الَقَمُر َيْجُلو الدُّ

أكرَثَ  ورِة ا واقرَتََب بع�ُص ال�ضعراِء مَن ال�ضُّ

اهُ مَتْييًزا لَُه  َفل������م يَكتَِف ِبِذكِر النَّْجِم بَْل �َض������مَّ

 َ ِه مَن النُّجوِم، واختاَر املَ�ض������هوَر النَّريِّ عن َغرْيِ

ِمْن هذِه النُّجوِم..كابْن َعنْقاء الَفزاري الذي 

هُ  َيَّا، و�ض������بََّه َخدَّ دوِح������ِه الرثُّ جَع������َل َجبنَي مَمْ

ْعَرى، وَوجَهُه ِبالَقَمِر حيُث قال: ِبال�ضِّ

ياِفًعا ِب���اخَل���رْيِ  اهلُل  َرم����اُه  ُغ���الٌم 

)76(
ْ قُّ على الَب�رصَ يِمياٌء، ل َت�سُ َلُه �سِ

َجبيِنِه ��َق��ْت يف  ُع��لرِّ ���ا  يَّ َ ال����ُّ نَّ  ك����اأَ

 )77(
ْعَرى ويف وْجِهِه الَقَمْر ِه ال�سرِّ ويف َخدرِّ

أْن  ا احِللِّ������ي)78(  الدي������ن  �َض������ِفيِّ  أراَد  وا

َ عن نَ������اأِي َحبيِب������ِه وبُْعِدِه ِمنْ������ُه، َفَجعَل  يَُعربِّ

ًة كامل�ضاَفِة بنَي  تَدَّ املَ�ض������اَفَة بَينَُهما َطويلًَة مُمْ

آِلَفنْيِ ُمتَقاربنَْيِ  أْن كان������ا ُمتَا بعَد ا
 )79(

النَّ�رْصَيِن

َكنَْجَمي الَفْرَقَديْن: 

ُب��ْع��ًدا ْي��ِن  �����رْصَ ال��نَّ ُن�سِبُه  ن��ا  ْ َف�����رصِ

 )80(
��ا اإل���َف���ًة ك��ال��َف��ْرَق��َدْي��ِن  وُك��نَّ
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قيَّات َفَجَعَل  ا عبيُد اهلِل ب������ُن قي�ص الرُّ أمَّ ا

برَْي( �ِض������هاًبا اإلِهيًّا  دوَحُه)ُم�ض������َعَب بَن الزُّ مَمْ

الِم،  َق ُحُجَب الظَّ ������ماِء َفَم������زَّ انَْق�صَّ ِمن ال�ضَّ

وكاَن هذا التَّ�ض������بيُه يَروُق ِللَمْمدوحنَي حتى 

أْن  أّن عبَد املَلك بن مروان ح�َض������َد ُم�ْض������َعًبا ا ا

ِقيَل فيِه هذا البيت الرائع، وهو:        

���ه���اٌب ِم�����َن ال��ل��� ���َع���ٌب ����سِ اإَن������ا ُم�������سْ

لماُء  ��ْت ع��ْن وْج��ِه��ِه الظَّ ��لَّ ���ِه، َتَ

ٍة ل��ي�����َس ف��ي��ِه ُم���ْل���ُك���ُه ُم���ل���ُك ُق�������وَّ

)81(
ِك�����ْبي�����اُء ِب�����ِه  َج�������َبوٌت ول 

ُحُب  حاب: ال�ضُّ ن�ساِن ِبال�سَّ 5- ت�سبيُه الإ

ن�ضاِن العربيِّ  بٌَّب َعزيٌز على َقلِب الإ �ضيءٌ حُمَ

������ُحَب  أنَّ ال�ضُّ يف ِبالٍد املََطُر فيها قليٌل، ومِبا ا

نَّ  �َض������بُب الغيِث الذي تَعتَِمُد علي������ِه حياتُُه لأ

راَعُة وتَربَيُة احَلَيواِن،  أغلََب َم�ضاِدِر َعيْ�ِضِه الزِّ ا

وُهم������ا امِلْهنَتاِن اللتاِن ل تَقوُم لَهما قائَمٌة اإلَّ 

يِّب  أبو الطَّ ِر امل������اِء وَهْطِل املََطِر... هذا ا ِبتََوفُّ

نُه  حاِب، يُوؤَمُل ِم دوَحُه كال�ضَّ املُتَنَبِّي َجعَل مَمْ

ى ِمنُه اخل�ْض������ُب، هَو َمَع ذلَك  الغيُث، ويُرجَتَ

َرةُ.. قال املتنبي:  تُْخ�َضى �َضواِعُقُه املَُدمِّ

ى ى، وُيْرَتَ حاِب اجَلوِن ُيْخ�سَ َفًتى كال�سَّ

 )82(
واِعُق ى ال�سَّ ى احَليا ِمْنُه وُتْخ�سَ ُيَرجَّ

 يف تَ�ضبيٍه َقريٍب يف 
)83(

وقال ابُن النَّقيب

تَكويِنِه ِمْن َقوِل املُتَنبي:

ْحُب اجَلورِّ حاَل َم�سرِيِه ُتاِكيِه �سُ

 )84(
ى وهَو جاِل�ُس َ ُد ال�رصَّ �سْ اأُ ِبُهُه  وُت�سْ

حابَِة  ُجِل يف ُجوِدِه وَعطاِئِه ِبال�ضَّ تَ�ضبيُه الرَّ

وُق، وتَرتاُح  أْمٌر ُمقِن������ٌع يَقَبلُ������ُه الَعْقُل وال������ذَّ ا

هواءُ واملَ�َض������اِعُر ويَ�ض������َعُد ِبِه الوجداُن  لَُه الأَ

حابَِة فهَو  أةُ ِبال�ضَّ أْن تُ�َضبََّه املَرا ا ا أمَّ والَعواِطُف. ا

ا يَراهُ املرءُ  ا ل يَكوُن ُمْقِنًعا بَْل ُرمبَّ تَ�ضبيٌه ُرمبَّ

ا ُمبَهًما ل يُدَرى ما يُراُد ِمنُْه، ويَكَدُح  غاِم�ضً

������َل اإىل املُراِد ِمنُه...انُْظْر  القارُئ ِذهنَُه ِلَي�ضِ

ناهُ  ن�ضاري الذي �ضبََّه لُبْ حو�ِص الأ اإىل َقْوِل الأَ

ِب�ضحابٍَة:

���ِب���رُي غ����اِدَي����ٍة نَّ ُل���ْب���َن���ى ����سَ ك��������اأَ

)85(
��َن��ْت ِب��ه��ا ال��ِب��َي��ُع اأو ُدْم��َي��ٌة ُزيرِّ

َفهَو يََراها َك�َض������حابٍَة لَيِّنَ������ِة املَ�صِّ ناِعَمِة 

حابَُة  ُر املرءُ َم�صَّ ال�ضَّ املَلَم�ِص، لكْن كيَف يَتَ�َضوَّ

ها َفَوجَدها ناِعَمَة امللََم�ِص؟  ؟ وَمْن الذي َم�ضَّ

أْمٌر لي�َص  حابَِة ولُيُونَِتها ا َر نُعوَمِة ال�ضَّ اإنَّ تَ�َضوُّ

أِة ِب�َض������حابٍَة  ِ ! ولََعلَّ تَ�ض������بيَه بََدِن املرا ِبالَه������نيِّ

اِر ب������ن ُمنِْقذ  بَي�ض������اَء �ض������اِفَيٍة يف َق������وِل املَرَّ

التايل:

��َح��ى ����نْيَ ِب����َن����وم����اِت ال�����سُّ َي����َت����َل����هَّ

 )86(
ْن�ِس، ُخُفْر راِجحاِت الَعْقِل والأُ

َق��ري��ب��اِت اخُلَطا ��ِي،  امَل�����سْ ُق��ُط��َف 

)87(
���ّرْ امُل���ْزخَمِ الَغماِم  ِم��ْث��َل  ًن��ا  ُب��دَّ

ا �َضَبَقُه، ول يَخلو ِمن  ل يَِقلُّ ُغُمو�ًضا َعمَّ

اإبْهاٍم وَعَدِم ُو�ضوٍح.

ح�ضاِن حنَي  ع�ضى اأح�َضَن غايََة الإ لكنَّ الأ

َد َطَريَف التَّ�ض������بيِه حَتدي������ًدا َدقيًقا حيُث  َحدَّ
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حابَِة، مَتْ�ضي  �َضبََّه ِم�ْضيََة �ض������اِحَبِتِه ِب�َضرْيِ ال�ضَّ

َعًة..حيُث قال: لًَة ول ُم�رْصِ ُمتَهاِديًَة ل ُمتََمهِّ

جاَرِتها ب��ي��ِت  ِم���ْن  ِم�سَيَتها  ك���اأنَّ 

 )88(
حاَبِة ؛ ل َرْيٌث ول َعَجُل َمرُّ ال�سَّ

ن�س���اِن ِباللي���ل: ِللَّيِل يف  - َت�سبي���ُه الإ 6

ن�ض������اِن العرب������ّي �ُض������لطانُُه وَجرَبوتُُه  نََظِر الإ

������َعراءُ يف  واْمِت������داُدهُ، ِل������ذا فق������د وَج������َد ال�ضُّ

ِة،  للَِة،كبرَي الُقوَّ الليِل)ُم�َض������بًَّها ِبِه(َعظيَم الدَّ

بياين حنَي �َض������بََّه  �َض������ديَد الَباأ�ِص كالنَّابغِة الذُّ

)النُّعم������اَن ب������َن املُنْ������ذِر( َمِلك احِل������رية، فقد 

طوةَ والَقْهَر  ������فاِت الليِل ال�ضَّ وجَد فيِه ِمن �ضِ

واجَلرَبوت، لي�َص على اأعدائِه َفَح�ضب، ولكنَُّه 

������ا كاَن عنيًفا َجبَّاًرا حت������ى على رعاياهُ،  ُرمبَّ

ُل اإىل  تٌَد، يَ�ضِ آَخَر- وا�ِض������ٌع مُمْ وهَو- ِمن باٍب ا

ُكلِّ َمكاٍن، ويَعرُبُ اأيَّ ُحدوٍد: 

ٌب ي ُمَكذرِّ ْغِن َعنرِّ َفاإْن ُكْنَت ل ذو ال�سرِّ

ول َح��َل��ِف��ي ع��ل��ى ال������َباَءِة ن��اِف��ُع

ول اأن����ا َم����اأم����وٌن ِب���َق���وٍل اأُق���وُل���ُه

����اَل����َة واِق����ُع  واأن�����َت ِب����اأْم����ٍر، ل حَمَ

ُمْدِركي هَو  الذي  كالليِل  َك  َفاإنَّ

 
)89(

ُع ى عنَك وا�سِ واإْن ِخلُت اأنَّ امُلْنَتاأَ

أِة العربيَِّة ِبالليِل،  وكرُثَ ت�ضبيُه �َض������عِر املرا

أِة  نَّ �َض������عَر املرا وهو ت�ض������بيٌه واِقِعّي وُمقِنٌع لأ

أ�ضوُد يف اأغلِب اأحواِلِه، فاإنََّك ل تَكاُد  العربيَِّة ا

أ�ضود يف البيئِة العربيَِّة، قال  ُد �ضعًرا غرَي ا جَتِ

  :
)90(

أبو الفتح البُ�ضتي ا

مائِل، اأزَعَجْت وُمَهفَهٍف َغِنِج ال�سَّ

اإْزع��اج��ا ��ُن وج��ِه��ِه  حَم��ا���سِ َقلبي، 

ْعِرِه �سَ فاِحَم  اأنَّ  بيعُة  الطَّ َدَرِت 

�رِصاجا  وجَنَتْيِه  ف��اأْذَك��ْت  َل��ْي��ٌل، 

وَعَك�َص ابُن املُعتَّز ال�ض������ورة فجَعَل الليَل 

ُم�ض������اِبًها ِلَفرِع احلبيِب، وِعنَد املَ�ضاِء اكتَنََفُه 

أَحُدُهما ج������اءهُ ِمن َفرِع احلبيِب... لَياْلِن ؛ ا

حيُث قال:

ِبَفْرِعها بيٍه  �سَ ليٍل  يف  َقْتِنَي  �سَ

ْي��ه��ا، ِب���َغ���رْيِ َرق��ي��ِب ��ب��ي��َه��َة َخ��دَّ ���سَ

َجى ْعِر والدُّ : ِلل�سَّ ْيُت يف َلْيلنْيِ فاأْم�سَ

 )91(
نْيِ ِمْن َخْمٍر، وَخدرِّ َحبيِب ْم�سَ و�سَ

ويُقاُل اإنَّ اأحمد �ض������وقي ا�ض������توَحى بيتَُه 

التايل من قوِل ابِن املعتَزِّ ال�ضابق:

َجى : َفْرِعِك والدُّ ودَخلُت يف َليلنْيِ

ِر ف��اِك ��ْب��ِح امُل���َن���وَّ وَل��َث��ْم��ُت ك��ال�����سُّ

 التَّجديَد قلياًل 
)92(

وحاَوَل ابُن َعْج������الن

َر َفْرَع  فابْتََع������َد ع������ن تقليِد �ض������اِبقيِه، ف�َض������وَّ

ْد  �ض������اِحَبِتِه ِبُفروِع َغماَمٍة)َغيَْم������ٍة(...مل يَُحدِّ

ْف �َضكلَها، حيُث قال: لَونَها، ومل يَ�ضِ

ها نَّ كاأَ باِب،  ال�سَّ باِل  �رِصْ َجديَدُة 

 
)93(

ُغُيوُلها ْتها  َنَ َب��ْرِديٍّ  ُة  ِقيَّ �سَ

��ا اأو ُف�����ُروَع َغ��م��اَم��ٍة نَّ ِدَم��ْق�����سً ك����اأَ

 
)94(

َتَقرَّ َجديُلها على َمْتِنها حيُث ا�سْ

أو  ن�ساِن ِبالغيِث: الغيُث ا 7- ت�سبي���ُه الإ

َبِة لَدى  ������ِة املَُحبَّ بيعيَّ واِهِر الطَّ املََطُر مَن الظَّ

ن�ض������اِن العربّي، يَرتَِبُط ِبالغيِث ويَنتُُج عنُه  الإ
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عِي، ثمَّ اخِل�ْضُب وَرَغُد  راَعِة والرَّ ازِدهاُر الزِّ

ا  كرَثُ َغيًْث الَعيْ�ِص و�َض������عاَدةُ احَلياِة. واملَكاُن الأ

اَن  نَّ ال�ض������كَّ اِنيًَّة ؛ لأ أك������رَثَ َغزاَرًة �ُض������كَّ يَكوُن ا

وَن حيُث يَك������وُن املاءُ، وامل������اءُ يَعتَِمُد  يَ�ض������تَِقرُّ

������ا على نُ������زوِل الغي������ِث وكرَثِتِه  اعِتم������اًدا ُكلِّيًّ

وا�ْضِتْمراِرِه.

أو املَْرِثيني ِبالغيِث،  وكرُثَ تَ�ضبيُه املَْمدوحنَي ا

خرين  ويُ������راُد ِبذلَك ُجوُده������م وَعطاوؤهم ِلالآ

أنَّ ُعَمَر بَن ُهَبرْيَةَ )الذي  دبّي ا فف������ي تُراِثنا الأ

أ�رَصَف  أميََّة على الع������راق( ا كاَن والًي������ا لبني ا

�ُص َجَملَُه  يوًم������ا ِمن َق�رِصِه فاإذا ِباأَعرابيٍّ يَُرقِّ

أراَدين هذا  اُب( فقال حِلاِجِبِه: اإْن ا ُل)ال�رصَّ الآ

ألَُه  عراِبيُّ �ضا ا دنا الأَ لُْه اإيَلَّ �رصيًعا. فلَمَّ فاأْو�ضِ

م������رَي، فاأدَخلَُه  احلاِجُب، فقاَل: َق�َض������دتُّ الأ

ا َمثَل بنَي يََديْ������ِه، قال لَُه ُعَمُر: ما  اإليْ������ِه، َفلَمَّ

َخْطبَُك ؟ فاأن�َضَد:

ِب��َي��دي م���ا  َق����لَّ  اهلُل  ���َل���َح���َك  اأ����سْ

وا  َك�����ُ�ُ اإْذ  ال���ِع���ي���اَل  ِط����ي����ُق  اأُ َف��م��ا 

َل���������حَّ َده�������ٌر اأْن�����َح�����ى ِب���َك���ْل���َك���ِل���ِه اأَ

���ل���وين اإل���ْي���َك، واْن���َت���َظ���ُروا ْر����سَ ف���اأَ

َل��ُه��م َت��ك��وَن  اأْن  ه��ِر  ِل��ل��دَّ َرَج�����وَك 

 )95(
حاٍب اإْن خاَنُهم َمَطُر َغْيَث �سَ

������ُة فَجَعَل يَهتَزُّ يف  ريَِحيَّ أََخذْت ُعمَر الأ َفا

أر�َضلوَك اإيَلَّ وانْتََظروا؟ اإًذا  جَمِل�ِضِه، ثم قال: ا

أََمَر  ا، فا واهلِل ل جَتِل�ُص حتى ترِجَع اإليِْهْم غامِنً

.
)95(

هُ على بَعرِيِه لَُه ِباألِف ديناٍر، وَردَّ

وقال ال�ضاعُر حممد بن وهيب احِلْمرَيي 

أبا اإ�ْض������حاق(  ������م )وكاَن يُكنَى ا مَي������َدُح املُعتَ�ضِ

ًة،  َفَجعلَُه ثاِلَث الَقَمَريِْن، ثم �ضبََّهُه ِبالغيِث َمرَّ

يِف:  ثّم ِبالليِث وال�ضَّ

ِبَطلَعِتِهم ْنيا  الدُّ ُق  ُت�رْصِ َثالَثٌة 

حاَق والَقَمُر  َحى واأبو اإ�سْ م�ُس ال�سُّ �سَ

نائَبٍة ُك���لرِّ  اأف��اع��ي��َل��ُه يف  َي��ْح��ك��ي 

 )96(
َكُر ْم�ساَمُة الذَّ الَغْيُث والّلْيُث وال�سَّ

ن�ض������اِن ِبالَغيِث على  ُ تَ�ض������بيُه الإ ل يَقتَ�رصِ

ث������اِء َفَقط، ولكنَ������ُه مُيِْكُن  جَم������ايَلِ املَدِح والرِّ

غرا�ِص،  ىل َغرْيِه م������َن الأ أْن يَتَج������اوَز ذل������َك اإ ا

������اُح الَيَمِن ُعن�رُصًا يف اإحَدى  أدَخلَُه و�ضَّ فقد ا

ُمغاَمراِتِه النِّ�ضائيَِّة الَغَزليَِّة...حيُث قال:

���ًة ق���ال���ت ل��ق��د اأع���َي���ْي���َت���ن���ا ُح���جَّ

���اِم���ُر  ال�������سَّ َه����َج����َع  م���ا  اإذا  ِت  َف��������اأْ

َدى النَّ قوِط  َك�سُ علْينا  ُقْط  فا�سْ

 )97(
زاِج�������ُر  ول  ن�����اٍه  ل  َل���ي���َل���َة 

������ِة العرب������ّي ِللَغي������ِث الذي  وِب�َض������َبِب حَمبَّ

ِرَع������ًة، ثم ِمن بعِد  يَجَعُل احلياةَ خ�ض������َبًة مُمْ

ذلَك �َض������عيَدًة َرغيَدًة، �َضبََّه �ُضعراوؤُهم حديَث 

الَغَزِل ِبَقط������راِت الغيِث وانِْهماِر املََطِر َكَقوِل 

أَحِدِهم:  ا

ُه ��ْن ُيِحبُّ امَل���ْرِء ِمَّ اإذا ك��اَن َح��ظُّ 

ي ما َيِحلُّ وَيْجُمُل  َحراًما، فَحظرِّ

وِلِه ُف�سُ َبنَي  امُل��ْزِن  َكماِء  حديٌث 

 )98(
ُل  ُن احَلديِث ُيَف�سَّ ِعتاٌب ِبِه ُح�سْ
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ِة �ِضعٌر َجميٌل يُ�ضبُِّه ِبِه َحديَث  مَّ وِلذي الرُّ

�ضاِحَبِتِه ِبَقطراِت َمَطٍر تَنْهِمُر يف �َضنَِة َجْدٍب 

وَقْح������ٍط، ِلَيكوَن َوْقُعها على املَ�ض������اِعِر اأحلى 

ا: أثًَر نُزولً، واأجمَل ا

َنلَتقي حنَي  بْيَننا  َلَيجري  ��ا  واإنَّ

)99(
ِي امَلطاِرِف ٌي َكَو�سْ حديٌث َلُه َو�سْ

َتَفى حديٌث َكَوقِع الَقْطِر يف امَلْحِل ُي�سْ

 )100(
ِبِه ِمن َجًوى يف داِخِل الَقلِب لِطِف

وكثرًيا ما �َض������بََّه ال�ضعراءُ ُر�ضاَب احلبيِب 

وريَق������ُه ِبَقطِر املََطِر وانِْهم������اِر الغيِث، وهذا 

أيَّاِم امرِئ القي�ِص..  التَّ�ضبيُه َقدمٌي، ُعِرَف من ا

حيُث قال:

����ْوَب ال��َغ��م��اِم نَّ امُل��������داَم، و�����سَ ك������اأَ

 )101(
وريَح اخُلزاَمى، وَن�رْصَ الُقُطْر

ُي�������َع�������لُّ ِب���������ِه َب�������������ْرُد اأن����ي����اِب����ه����ا

 )102(
َتِحْر امُل�سْ ائُر  الطَّ َب  َط��رَّ اإذا 

ُر ريَقها، ويَجَعلُُه  آَخُر يُ�َض������وِّ وقال �ضاعٌر ا

������با فجاَء َعذًبا  أنْتَجتُْه ريُح ال�ضَّ َكواِبِل َغيٍْث ا

�ضاِفًيا:

ُذْق����َت����ُه اإْذ  ����ُه  ك����اأنَّ َي�������ِرفُّ  وَم����ًه����ا 

 )103(
َي����راِع ِب��اِء  ْت  جَّ �سُ ��ٌة،  ع��اِن��يَّ

با ال�سَّ ْت�����ُه  اأَدرَّ غ��اِدَي��ٍة  ��وُب  ���سَ اأو 

)104(
ياِع ِب�سِ ُمدَمٍج  اأْزَه��َر  ِبَبزيِل 

عاع:  ِد والَبِق وال�سُّ غر ِبالَبَ 8- ت�سبيه الثَّ

بيعيَِّة ذاِت  واه������ِر الطَّ الرَبَُد وال������رَبُق مَن الظَّ

������ُحِب، وماُدمنا  ������لَِة الوثيقِة ِباملََطِر وال�ضُّ ال�ضَّ

ُث عن ثَغِر احلبيِب وريِقِه وُر�ض������اِبِه،  نَتََح������دَّ

أ�ض������ناِنِه التي َكثرًيا  فهذا يَقوُدنا ِللحديِث عن ا

نَّ ُكالًّ ِمن َطَريَفِ التَّ�ضبيِه  ما تُ�َض������بَُّه ِبالرَبَِد، لأ

ِة والرَبيِق...َكَقوِل  لأ ������ُف ِبالَبَيا�ِص وال������الأ يَتَّ�ضِ

 :
)105(

َعْمرو بن َمعديكرب

َي��وًم��ا ��ْم��َن  َي��ْب�����سِ اأو  ��َح��ْك��َن  َي�����سْ اإذا 

��ق��ي��ُع  َي�����َرى َب�������َرًدا اأَل������حَّ ِب����ِه ال�����سَّ

����ِه����نَّ راًح����ا ك������اأنَّ ع��ل��ى َع����واِر�����سِ

 )106(
����اٌن َي��ن��ي��ُع ُي��َف�����سُّ ع��ل��ْي��ِه ُرمَّ

ثَن������ا َجري������ٌر عن َفرِع الَب�ض������اِم، وهَو  وحدَّ

ِم�ْض������واٌك يُتََّخُذ ِمن اأغ�ضاِن �َض������َجَرِة الَب�ضاِم 

ًعا،  أ�ْض������نانَها فتَكتَ�ِض������ُب بََيا�ًضا نا�ضِ حَتُكُّ ِبِه ا

َبًة:  بَّ يََّزًة وحُمَ ُر الَفُم ويَكت�ِضُب نَكَهًة مُمُ ويَتََعطَّ

ِبنائِلِه ْت  نَّ �سَ ال��ذي  فاَء  ال�سرِّ اإنَّ 

 )107(
دا لو ِبِه الَبَ َفْرُع الَب�ساِم الذي َتْ

ُيخاِمُرُه داٍء  ِم��ْن  اِدَك  ُف����وؤ يف  ما 

 )108(
َجَدا اإلَّ التي لو راآها راِهٌب �سَ

، واإْن  �ضناِن ِبالرَبِق و�ضاَع تَ�ضبيُه �َض������فِّ الأ

أَقلَّ انِْت�ضاًرا مَن  كاَن هذا النَّوُع مَن التَّ�ض������بيِه ا

الت�ض������بيِه ِبالرَبَِد، لكنَّ ت�ض������بيَه الثَّْغ������ِر ِبالرَبِق 

نَّ الربيَق واللََّمعاَن  وِق ؛ لأ ُمقِنٌع ويَتَِّفُق مَع الذَّ

حو�ِص  يَجَمُع َطَريَفِ الت�ضبيِه، وذلَك كقوِل الأ

ن�ضاري: الأ

��َح��َك��ه��ا َم�����سْ ك�����اأنَّ  َل����ع����وٌب،  اأْرٌخ، 

 )109(
َيلَتِمُع امُل��زُن  لأَ يف  ت��الأ َب��ْرٌق 

آَخُر واَزَن بنَي ثَغِر احلبيِب  وهذا �ض������اعٌر ا
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َد  أْن يَُحدِّ ، وبنَي مَلَعاِن الرَبِق دوَن ا ِب�ض������كٍل عامٍّ

أه������َو ُمنَْبِعٌث  نُقَط������َة انِْبعاِث ه������ذا الرَبيِق ؛ ا

������َع ِمن ريِق  مَّ ا جَتَ أْم مِمَّ �ض������ناِن ا ِمن �َض������فِّ الأ

احَلبيِب:

وُء ِم�سباِح ى اأْم �سَ َب��ْرٍق ���رَصَ مَلْ��ُع  اأَ  

احي ال�سَّ ِبامَلْنَظِر  اْبِت�ساَمُتها  اأِم 

������ُدهُ يف َق������وِل اأبي  وه������ذا تقريًب������ا ما جَنِ

الع�ض������ائر)ابن َعمِّ �ض������يف الدولة( الذي �ضبََّه 

يِق  ثَغَرها ِب������رَبٍق يَلَمُع، ث������م جانَ�َص ب������نَي الرِّ

والرَبيِق، حيُث قال: 

َبريِقِه ُن  ُح�سْ ال��َبِق  َكَلْمِع  َثْغٌر 

ِب��ِري��ِق��ِه ��َت��ه��اِم  امُل�����سْ اَد  ُف����وؤ في  َي�سْ

��ُف امُل��َن��ى ق��د ِب���تُّ األ��ُث��ُم��ُه واأرَت�����سِ

وَع��ق��ي��ِق��ِه وَرح���ي���ِق���ِه  ِه  ُدررِّ ِم����ن 

أُ تَ�ضبيَه �ُضَويد ابن  ولََعلََّك تَعَجُب حنَي تَقرا

أ�ض������ناِن �ضاِحَبِتِه  اأبي كاهل الي�ض������كري �َضفَّ ا

ِب�ُض������عاٍع يَنْبِعُث ِمن ال�ض������م�ص ث������م يَظَهُر هذا 

 ، ُحِب اًجا على �َضَفحاِت ال�ضُّ عاُع �ضاِطًعا وهَّ ال�ضُّ

ثَنا عن  َره������ا حنَي حدَّ ������ورةَ وَطوَّ َب ال�ضُّ ثم ركَّ

راِك التي  أ�ض������ناِنها ِبَفرٍع ِمن �َضَجَرِة الأ �َضْقِل ا

تُ�ضاِعُد نَْكَهتُها على تَعطرِي رائَحِة الَفِم، كما 

�ضناَن بََيا�ًضا وبَريًقا: تَزيُد الأ

���ًح���ا ��ِت��ي��ًت��ا وا����سِ ���ل���و ���سَ ٌة َتْ ُح�������رَّ

)110(
َطْع م�ِس، يف الَغْيِم �سَ عاِع ال�سَّ َك�سُ

ٍ ����َق����ل����ْت����ُه ِب���َق�������س���ي���ٍب ن����ا�����رصِ �����سَ

��ْع  َن�����سَ ح��ت��ى  ���ٍب،  َط���يرِّ اأراٍك  ِم���ن 

اأب���َي�������سَ ال���ل���وِن َل���ذي���ًذا َط��ع��ُم��ُه

 )111(
يُق َخَدْع يِق اإذا الررِّ َب الررِّ َطيرِّ

 يُعِلُمنا ِباأنَّ �ضاِحَبتَُه 
)112(

َرة وهذا ابُن �ُضكَّ

جاءتُْه يف الَغلَ�ِص فا�ْض������تَعانَْت ِبرَبيِق ثَناياها، 

لَو  و�ُض������عاِع هذا الرَبيِق ِلتُن������رَي َطريَقها، وجَتْ

نحاَء ِمن  �ض������اها وما يَلُ������فُّ الأ َجى عن مَمْ الدُّ

ظالٍم داِم�ٍص: 

ِعَدٍة ِبال  زاَرْت  ��ْن  ِبَ ْهاًل  و�سَ اأه��اًل 

َذْر مَن احَلَر�ِس الِم ومل َتْ َتَت الظَّ

ْت َترَتَ َجى َعْمًدا َفما ا�سْ ْت ِبالدُّ َ رتَّ َت�سَ

الَقَب�ِس عِن  لياًل  اإ�رْصاُقها  ون��اَب 

ْظَهَرها ا لأَ َجى َعنَّ ولو َطواها الدُّ

 )113(
ِق يف الَغَل�ِس وُء الَبْ نايا و�سَ َبْرُق الثَّ

ْهِر  �سبي���ه ِبالَبْحِر وامل���وِت والدَّ 9- التَّ

ها  أكرَثِ ي���ح: وِمن اأعَظِم التَّ�ض������بيهاِت، وا والررِّ

ُجِل ِبالَبْحِر،  أثرًيا يف املَ�ض������اِعِر تَ�ض������بيُه الرَّ تَا

نَّ الَبحَر ِباتِّ�ضاِعِه واْمِتداِدِه وَعَظَمِتِه،  وذلَك لأ

ا َمنََح بع�َص  مَيالأُ الَقلَب َهيَب������ًة وَجاللً وُرمبَّ

الُقلوِب ُرعًبا وَفَزًعا...قال ابُن الرومي:

َي��ُدُه َلنا  ��ٍم، ج���اَدْت  اأب��و ق��ا���سِ اإذا 

جوداِن: الَبْحُر وامَلَطُر مَلْ ُيحَمِد الأَ

ِت���ِه ول���و اأ����س���اءْت َل��ن��ا اأْن������واُر ُغ���رَّ

 )114( والَقَمرُ ال�سم�ُس  اِن:  ريرِّ النَّ َت�ساَءَل 

واملَوُت ظاهَرةٌ كونيٌَّة لَها َهيَْبتُها و�ُضلطانُها 

على النُفو�ِص، واإن اختَلََفْت نَظَرةُ النا�ِص ِلهِذِه 

اهَرِة املَهيَبِة، وُمعَظُم النا�ِص يف جُمتََمِعنا  الظَّ
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أْن يُ�ض������تَقَبَل  أنَّ امل������وَت واِف������ٌد يَِجُب ا يَ������َروَن ا

ِبُخ�ُض������وٍع وا�ْضِت�ضالٍم وِر�ًض������ا، وذلَك ناِبٌع ِمْن 

َعقيَدِتن������ا التي جَتَعُل امل������وَت خامِتًَة طبيعيًَّة 

ُة اإلَّ بعَد  ِلِرْحلَِة احلياِة، ول تاأتي هذِه اخلامِتَ

أْن يَ�ْض������تَنِْفَد املرءُ ُعمَرهُ وِرْزَقُه املَكتوبنَْيِ لَُه،  ا

فاإذا ح������اَن وقتُها وَقع������ْت، ول رادَّ ِلُوقوِعها، 

أتَى َخلََّف ُحزًنا يف  ������ُه اإذا ا ول َمَفرَّ ِمنْها. لكنَّ

الُقلوِب، وَمراَرًة يف النُّفو�ِص. 

أبي   الَف�ض������ُل ب������ُن يَحَيى على )ا
)115(

وَجَد

أن�ضَدهُ: الَهْول احِلْمرَيي( َفَدَخَل عليِْه، وا

ِل َثوًبا ِمَن الِبَلى َك�ساين َوعيُد الَف�سْ

واإي���ع���اُدُه امَل����وُت ال���ذي م��ا َل���ُه َردُّ 

ِل بِن َيْحيى بن خاِلٍد وما يل اإىل الَف�سْ

ى على ِمِثِلِه احِلْقُد  ِمَن اجُلْرِم ما ُيْخ�سَ

ُه غي ِمْنَك َغرْيَ ا، ل اأْبَت �سَ َفُجْد ِبالررِّ

َبعُد  دَتني  وراأُيَك فيما كنَت َعوَّ

َي عنُه واأعطاهُ مالً وا�ِضًعا.  َفَر�ضِ

�رَيي ق������د َجَع������َل وعي������َد  واإذا كاَن احِلْم�����

ا كامل������وِت، فقد  أو َغ�َض������َبُه ُم������رًّ دوِح������ِه، ا مَمْ

أيَُه عنُه  ������اُح الَيَمِن ِفراَق احَلبيِب ونَا جعَل و�ضَّ

كاملوِت...حيُث يقول:

ي ف�َس ِمنرِّ ما َمَلْكُت الَهَوى ول النَّ

اْحِتيايل  فكيَف  ْقُتها،  ُعلرِّ ُم��ْن��ُذ 

ًفا ْ �رصِ امَل���وَت  َناأُيها  ك��اَن  ْت  َن���اأَ اإْن 

 
)116(

و َدَنْت يل َفَثمَّ َيْبدو َخبايل اأ

َْمِديُّ الَبقاِء،  وُد ال�رصَّ ْهُر ذلك الطَّ ا الدَّ أمَّ ا

�نُيِ َقواِفِل  أع����� أماَم ا بَ������ِديُّ الُوج������وِد، املاِثُل ا الأَ

اِهَبِة، الذي ل يَقِدُر امروؤٌ  ، القاِدَمِة الذَّ الَب�رَصِ

أو يَهُرَب ِمنُْه، كاَن وما زاَل َطَرًفا  أْن يُجاِبَهُه ا ا

أماَمنا  أنَُّه ناِدٌر، ولكنَُّه ماثٌل ا ِلتَ�ْضبيٍه، �َضحيٌح ا

 )117(
اخلا�رص �َضلُْم  ������ْدِقِه...قال  و�ضِ ِتِه  ِبواِقعيَّ

هِر يف َقْهِرِه وَعَظَمِتِه  دوَحُه كالدَّ وقد جَعَل مَمْ

وُعنُْفواِنِه و�ُضلطاِنِه...حيُث يقول:

��ِه��ُم ُك��لرِّ ِب��َخ��رْيِ ال��ن��ا���سِ  اإينرِّ اأع����وُذ 

وَنَتِنُب َن��اأت��ي  ِب��ا  ذاَك،  واأن���َت 

َحبائُلُه َمْبُثوًثا  ْهِر  كالدَّ واأن��َت 

َه��َرُب  ول  ِمنُه  َمْلَجاأٌ  ل  هُر  والدَّ

اأ�رصُفُه يِح  الررِّ ِعناَن  َمَلكُت  ولو 

َلُب الطَّ فاَتَك  ما  ناحَيٍة،  ُك��لرِّ  يف 

اإلَّ اْنِتظاري ِمنَك عاِرَفًة فلي�َس 

 
)118(

فيها مَن اخَلوِف َمْنجاٌة وُمْنَقَلُب

ثَِر  ياُح مَن الُقوى الكونيَِّة العظيمِة الأَ والرِّ

ةُ اجَلبَّاَرةُ  يف حياِة الكائناِت احليَِّة، وهذِه الُقوَّ

الَبعي������َدةُ عن �ُض������لطاِن الَب�رَصِ و�َض������يَطَرِتِهم، 

ْمِل  دَمِة ماآرِبِهم، وحِلَ عراءُ خِلِ ا�ضتَخَدَمها ال�ضُّ

َم�ضاِعِرِهم، َفجَعلوها َمِطيًَّة ِلَعواِطِف احُلبِّ 

اح الَيَمِن: والُهياِم..وذلك كَقوِل و�ضَّ

����وٌل َر�����سُ َل���ن���ا  ي�����اَح  ال�����ررِّ ل���ي���َت  األ 

َج��ُن��وب��ا  اأو  ��م��اًل  ���سَ اإْن  اإل���ْي���ُك���ْم، 

ف���َت���اأِت���َي���ُك���ْم ِب����ا ُق��ل��ن��ا ���رَصي��ًع��ا

 
)119(

وَيْبُلَغنا الذي ُقلُتْم َقريبا 

ْمِل: و�ض������اع  �سبي���ُه ِبكثي���ِب الرَّ 10- التَّ
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أِة  أرداِف امل������را يف �ِض������عِرنا الق������دمِي تَ�ض������بيُه ا

ْمِل، اأعني الكثيَب   ِبِدْع�ِص الرَّ
)120(

آِكِمه������ا وَما

حراويَِّة،  ِدثُُه الريُح يف املناطِق ال�ضَّ الذي حُتْ

يف َزَم������ٍن قليٍل، يَك������ربُ هذا الكثي������ُب ويَعُظُم 

اٍت ُمتناِهَيٍة  ُن ِمن َذرَّ ِخالَل َزَمٍن َق�ضرٍي، ويَتََكوَّ

������َغِر، حَتِملُها الريُح وتُلقيها يف َمكاٍن  يف ال�ضِّ

ا نََقلتُْه ريُح الَغِد اإىل  ُدهُ ريُح الَيوِم، وُرمبَّ ������دِّ حُتَ

آَخَر. ُقلُت: اإنَّ العرَب كثرًيا ما �َض������بَُّهوا  َمكاٍن ا

أِة ِبَجواِنِب هذا الكثي������ِب ِبجاِمِع  ِوْرَكِي امل������را

������خاَمِة ِمن ناِحَيٍة، ولنِي املَ�������صِّ ونُعوَمِة  ال�ضَّ

اِج  أُخَرى، واحَلَرَكِة والرجِت املَلَم�ِص ِمن ناحَيٍة ا

اح الَيَمْن: من ناحيٍة ثالثٍَة قال و�ضَّ

اأق�����َب�����َل�����ْت ه�������َي  اإْن  َه�����ْي�����ف�����اُء 

وْق لَح��������ْت َك�����ظ�����اِه�����َرِة ال�����������رصُّ

ْدُف ِم�������ْث�������ُل َن������ًق������ا َت����َل����� وال������������������ررِّ

 
)121(

��َد ف��ه��َو ُزْح���ل���وٌق َزل����وْق  ���بَّ  

وقال اأع�َضى قي�ص يف ِمثِل هذا املعنى:

َفُلها ْمِل اأ�سْ لرَّ ِهْركوَلٌة ِمْثُل ِدْع�سِ ا

 )122(
ِن ِجلبابا ٌة ِمن َجماِل احُل�سْ وَّ َمك�سُ

ُرْع��ُب��وَب��ٌة، ُف��ُن��ٌق،ُخ��ْم�����س��اَن��ٌة،َرَدٌح

 
)123(

ررِّ اإ�رْصابا َبْت ِمْثَل ماِء الدُّ �رْصِ قد اأُ

 )124(
واأجاَد ُطريح بن اإ�ض������ماعيل الثََّقفي

أو الكثيَب،  ْع�َص ا أْن يَذكَر الدِّ التَّ�ْضويَر، دوَن ا

أراَد َمعناُهما حنَي َذكَر ما يَنَْعِقُد عليِْه  ا ا واإمنَّ

������خُم وِحزاُمها الذي يَ�ْض������تَديُر  ِمْرُطه������ا ال�ضَّ

فوَق������ُه فيُعنُي على بُروِزِه )َملُفوًفا ُم�ْض������تَديًرا 

تَلًئا(.. قال ُطَريح: مُمْ

���وَدٌة ُج����ِدَل����ْت، َف��ِع��ْل��َي��ُت��ه��ا �������سُ َمْ

)125(
ُخوٌط، وَمْعِقُد ِمْرِطها َعْبُل

��َت��دي��ُر على ��ُع ال�����َبمَي ف��ي�����سْ َت�����سَ

 )126(
����ُه َرْم���������ُل َل�������فَّ ك����اأنَّ َف����ْع����ٍم اأَ

ُف ِج�ضَم   يَ�ضِ
)127(

وقال ابُن نُباتة امل�رصي

�ضاِحَبِتِه:

قا والباَن اأْن َيْحِكَيا َلنا �ساألُت النَّ

ها  دُّ َرواِدَف اأو اأعطاَف َمْن زاَد �سَ

اأنا ِحْمُلها ْمِل ما  فقال َكثيُب الرَّ

 )128(
ها وقال َق�سيُب الباِن: ما اأنا َقدُّ

❁    ❁    ❁

الُقَوى الَكوِنيَُّة القاِهرةُ املُ�ض������يِطرةُ، ذاُت 

������ْطَوِة والْمِتداِد،  اجَل������رَبوِت، و�ض������اِحَبُة ال�ضَّ

������ِة والَبق������اِء  َْمديَّ ������ِة وال�رصَّ بَديَّ ������َفُة بالأ املُتَّ�ضِ

أْن يَتَعاَمَل  ن�ض������اِن ا ائ������ِم، َفَر�َض������ْت على الإ الدَّ

ديُب اإلَّ اإن�ض������اناِن  َمَعه������ا، وما ال�ض������اعُر والأ

ا يَتَِّفُق  اِن ِللتَّعاُمِل مع هذِه الُقوى، مِب ُم�ْضَطرَّ

يا  أدَّ م������َع ُقُدراِتِهما وَملكاِتِهم������ا فَفَعال ذلَك وا

املطلوَب ِمنُْهما، فاأر�َضيا نَف�ضيِْهما، مَبا حاول 

������فاِت الَب�رَصيَِّة، واملَزايا  املُواءَمَة فيِه بنَي ال�ضَّ

بيعِة التي َعَر�ْضنا  ن�ض������انيَّة، وبنَي ُقَوى الطَّ الإ

اءُ مِبا اأح�َضنا  ِلَبع�ِص َجواِنِبها، ور�ض������َي الُقرَّ

أَمُل  ، نَا أً أَوا فيِه َخَطا أو را أوهُ ا فيِه، ونََقدوا ما را

ْقنا مِلا َذهبْنا اإليِه.   أْن نَكوَن قد ُوفِّ ا



108

ن�صان ِبالُقَوى الَكوِنيَّة ت�صبيه الإ

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

ية 24. �سورة النمل الآ  -1

َجنَّ عليِه الليل: �َسرَتَُه ِبَظاِمِه.  -2

اأَفَل: غاَب واخَتَفى.  -3

يات ِمن: ��- �8. نعام الآ الأ  -4

ديوانه �س�1.  -�

�ساعرة من قبيلة ُهَذيل ُعِرَفْت ِبِرثاِء اأخيها َعْمرو هذا.  -�

ِتِه. اِء الُع�سال ِكناية عن ُقوَّ ُجل ِبالدَّ َتعن�ي َرُجلنْيِ َغَدرا ِب�اأخيها، وَت�سبيه الرَّ  -�

اخَلْرق: املَفازة ) الَفاة (.  -8

َعب. ة. الَكال: التَّ نَّ ة.َحْرف: ُم�سِ وجناء: ناقة قويَّ  -�

ام. 10- الُدَجى: الظَّ

ِه، وابُن اأرَوى: هو ُعثم�ان بن عفان. مِّ 11- الفاروق :عمر بن اخلطاب وهو اأبو اأُ

ائُر يف الليل.. اري: ال�سَّ لَمِة. وال�سَّ 12- اأغاين دار �سادر 282/21. ُيدِلُج: َي�سرُي يف الظُّ

13- الُعمدة لبن ر�سيق 140/2.

14- اأغ�اين دار �سادر 204/21.

�1- �ساعر اأموي عا�رَسَ َجريًرا والفرزدق.

وار. ر :جمع �سِ ْمطان: ِعْقدا ُلوؤلوؤ. �ُسوؤُ �1- �سِ

ع. �1- خُمتار الغزل �11. َغمام: �َسحاب ) َغيم (. ُمْن�َسِفر: ُمْنَق�سِ

18- ديوانه 1�3.

�1- َتَبَلت َقلَبُه: اأ�ْسَقَمْتُه وَذَهَبْت ِبَقلِبِه.

20- خمتار الغزل �30. هيفاء: َنحيلة اجل�سم.

َبرْي. ديًقا مِلُ�سعب ابن الزُّ موّي، كاَن �سَ 21- �ساعر ُقري�س يف الع�رس  الأُ

22- مل َيْقُل: مل ُيْبِغ�س.

23- اأغاين �سادر �/��1.

24- خمتار الغزل ��.

الهوام�ش
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�2- ديوانه �س�2.

ع. آِن الكرمي. َمْعُقلة: َمو�سِ ْحُر يف الُقرا َب اإلْيِهما ال�سِّ ذان ُن�سِ ان: املََلكان اللَّ �2- البابليَّ

�2- ديوانه 1�2/1�1. مَلَْحُتُه: روؤَيُتُه وهي ف�اعل َتهي�ُس.

وَدِتها وَمْطَلُعها  ِت���ِه التي كاَن ُيقاُل َلها الَيتيمة جِلَ �سام، ا�ستهَر ِبَعْينيَّ ة والإ َمي اجلاهليَّ �رسْ 28- ِم���ن خُمَ

َق الَعنْيَ َخَياٌل مل َيَدْع     ِمْن �ُسَلْيَمى َفُفوؤادي ُمْنَتَزْع ((. )) اأَرَّ

اِكن. الَقَمع: ورم يف موؤق العنْي. اجي: ال�سَّ ْرُف ال�سَّ ات 1�1/40. الطَّ ليَّ �2- امُلَف�سَّ

دب واللغة يف الع�رس العبا�سي. 30- اإمام يف الأ

31- اخُلُدور: جمع ِخْدر: ِخباء داخل البيت َت�ْسَترِتُ ِبِه املَراأة.

32- الدع�س :كثيب الرمل واأراَد اأرداَفها.

33- ديوانه �2/�1. فرعها: �َسعرها.

34- ديوانه �س12.

ى: َك�َسَف. ا. َجلَّ دماء: البي�ساء. ُمعَتِجًرا: ُملَتفًّ �3- الأ

ا: َجميًعا. �3- ُطرًّ

د 32�/1. َغمط الُعا: ا�ست�سَغَرها. �3- الكامل ِللُمَرّ

38- ديوان احلما�سة 4/��.

ح: �سهلة حركة الَيدْين. ارة: ناقة �رسيعة. �رُسُ �3- َخطَّ

40- ديوان احلما�سة 14�/4.

41- الك�امل �1/2.

ْمح الكرمي. وعاَل  بي�س الوجه. اجَلحاِجح: جمع َجْحجاح وهو ال�سّيد ال�سَّ 42- الُغ���ّر: جم���ع اأََغّر وهو الأ

ْمُر: ا�ْسَتدَّ وَثُقَل. الأ

43- ديوان احلما�سة �2/4.

دين يف الع�رس العبا�سي. ار بن ُبرد: اأ�سَهُر امُلَولَّ 44- ب�سَّ

�4- الردان: مو�سع.

�4- ديوانه 124/3.   

َة. �4- �ساعٌر عا�رَسَ الدولة احلْمدانيَّ

ُه. اأهَيف: َنحيل. ُة �َسْعٍر على َجبيِنِه. َقواُمُه: َقدُّ ُة: ُق�سَّ 48- الُطرَّ
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اوْين. نَّ َعْيَنْيِه كانتا َخ�رسْ َي ديك اجِلّن لأ �4- ا�ْسُمُه عبد ال�سام بن رغبان، اأ�سُلُه من �سلمية، �ُسمِّ

�0- الُعْمدة 14�/2.

�1- ديوانه 382.

�2- اخَلَفُر: احَلياُء.

�3- ديوانه 1�8.

ُع ِبِه املراأة. �4- خمتار الغزل ��. مُييط: ُيزيل. امِلْرط: ِك�ساء َتَتَلفَّ

ر. ا�سي ُمتاأخِّ ��- ا�سُمُه القا�سم بن علي �ساحب املَقامات املعروف، وهو َعبَّ

و: َخلع. ��- َن�سْ

��- اللوؤلوؤ: َدْمُعها. اخلامَت: ُمقلُتها.

�8- ديوانه �23.

. بَّ َب: اْن�سَ وَّ ّي (.َت�سَ اِبرّي ) الفار�سِ ��- الُعْمدة 121/2. �ساِبِرّي: َكَلوِن الِقما�ِس ال�سَّ

ا. يًّ مِّ ي َغِزل، وكاَن اأُ ِ �0- َن�رسْ بن اأحمد، �ساعر َب�رسْ

�1- خمتار الغزل ��.

عام. ْدِحّي وهَو َمِبي�ُس النَّ داحي: َجمع اأُ �2- اأغاين دار �سادر �/34. الأ

�3- �ساعٌر جَمهوٌل ذاعْت �ُسهَرُة َق�سيَدِتِه ومل ُيعَرْف.

ُذنني،والفاِحُم هَو �َسْعُرها. ا َيلي الأُ اأ�ِس مِمَّ �4- الَفودان: جاِنبا الرَّ

��- خمتار الغزل �0.

��- �ساعٌر َغِزٌل عا�رَسَ هارون الر�سيد.

��- فرُعها: �َسعُرها. َجْثل: َكثيف. اأ�سَحم: اأ�سود.

�8- خمتار الغزل �1.

ا�س، اأبوُه اخلليفُة امُلعَتزُّ ِباهلِل. آِل العبَّ ��- �ساعٌر من ا

ياُء ِج�ْسُمها. اُم �َسْعُرها وال�سِّ �0- الظَّ

�1- خمتار الغزل �2.

قي �ساعر جاهلي، اأ�سَلَم ومل َيَر النبّي. �2- حنظلة بن �رَسْ

د 31/1. �3- الكامل ِللُمَرِّ

�4- ديوان احلما�سة �2/4.
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��- ال�سابق 8/3.

ْحر. ��- ُغام: اأْي َفًتى، وهي كلَمُة َمْدٍح وَثناء. �سيمياء: �سِ

��- ديوان احلما�سة 4/��.

�8- �ساعر من ع�رس املَماليك. 

�رْس الواقع (. ائر والثاين النَّ �رْسُ الطَّ َحِدِهما النَّ ماِن ُيقاُل لأَ ��- جَنْ

80- ديوانه 3�3 

81- ديوانه �س�1.

82- العمدة 38/2. احَلَيا: املََطر.

تراك. ِه مات يف اأول حكم الأ ِ 83- �ساعُر دم�سَق واأديُبها يف َع�رسْ

84- ديوانه 1�2.

َنْت ِبها الِبَيع  ورة ُزيِّ آتية باِكًرا. ُدمية اأراَد �سُ بري: �َسحاب اأبي�س. غادية: �َسحابة ا �8- اأغاين �سادر �/21. �سَ

) اأي الكنائ�س (.

ات. �8- ُخُفر: َحِييَّ

ّر: امُلرَتِفع. اٍت. امُلزخَمِ �سنَي ُمَتَمهِّ �8- خمتار الغزل �13.ُقُطف: مَيْ

88- ديوانه ��2.

�8- ديوانه �س�1. 

اب الدولة ال�سامانّية مات عام 400ه�. �0- علي بن حممد �ساعر وكاتب ُولد يف ُب�ْست ِبُخرا�سان، ِمْن ُكتَّ

�1- خُمتار الغزل �2.

ييَزُه ِمْن بيِنِهم. ون ِباْبِن َعجان كثريون، مل اأ�سَتِطع مَتْ �2- الذين ُيَكنَّ

ر�س. ُة َبرِدّي: َيعني نبَتَة َبردّي. الُغُيول: جمع َغْيل وهو املاء اجلاري على وج�ه الأ �3- �َسِقيَّ

ُل ِن�سَبِتِه ِلِدَم�سق. ا اأ�سْ َمْق�ُس: قما�س ثمني ُرمبَّ �4- ل�سان العرب ) جدل ( والدِّ

��- الكامل 110/1 

��- العمدة 11�/2.

��- اأغاين �سادر �/1�2.

�8- خمتار الغزل 1�1.

ُجل. ��- و�سي: َنْق�س. املَطارف: جمع مطرف وهَو ك�ساٌء ِللرَّ
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اجَلَوى: احُلزُن.لِطف: لزق.  -100

امُلدام: اخَلْمر.الُقُطر: ُعود البخور.  -101

َحر. د وقَت ال�سَّ َد امُل�ْسَتِحر: امُلَغرِّ َب: َغرَّ ديوانه ��/��. َطرَّ  -102

ب،  ْت: ُمِزَجْت. َيراع: َق�سَ ة: خمر جَملوبة من قري���ِة عانة. �ُسجَّ : يلَمُع. عانيَّ ���ور. َيرفُّ مه����ا: بلّلّ  -103

ب. وخرُي ماٍء عنَدهم تلك التي جتري بنَي الق�سَ

ياع:  ْتُه: ا�ْسَتْخَرَجْتُه. َبزيل: َدنٌّ ِللَخْمر. اأزهر: اأبي�س َلُه َبريق. �سِ آتية باِكًرا. اأَدرَّ غ�ادي���ة: غيم���ة ا  -104

اإْبريق.

اِم الرا�سدين، اأ�سُلُه من اليَمن. �ساعر وفاحت يف اأيَّ  -10�
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أنه قد مرَّ زمن  ن�ض������ان جن������د ا وىل من حياة الإ اإذا عدن������ا اإىل البدايات الأ

طوي������ل جداً كانت خالله احلاجات املادية املبا�رصة، الغذاء والك�ض������اء وحماية 

النف�ص، هي �ض������اغله الرئي�ض������ي والوحيد. ثم ومع تقدم عجلة التطور ات�ضعت 

ن�ض������ان لتتجاوز املادة باجتاه العق������ل والفكر والروح. ولعل  اهتمامات هذا الإ

جنازات التي مل تكن ذات وظيفة اقت�ض������ادية اأو عملية مبا�رصة،  الف������ن، اأي الإ

ف�ض������ل عن ه������ذه الهتمام������ات الروحية. واإذا عدن������ا اإىل تتبع  ه������و املعرب الأ

ول وحتى اكتمال ن�ضجه الفيزيولوجي  ن�ضان منذ ظهوره الأ ال�ض������رية الفنية لالإ

ثار واملتاحف )�سابقًا( باحث واآثاري �سوري- مدير عام لالآ

 العمل الفني: الفنان دلدار  فلمر

أ�صل الفن والديناأ�صل الفن والدينأ�صل الفن والدين ثار و أ�صل الفن والدينالآ ثار و أ�صل الفن والديناأ�صل الفن والدينأ�صل الفن والدينالآ ثار و أ�صل الفن والديناأ�صل الفن والدينالآ

❁

˜

❁❁
د. �سلطان حمي�سند. �سلطان حمي�سن
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ية دلئل  واحل�ض������اري نالحظ اأن ل وجود لأ

ول امل�ض������مى  ن�ض������ان الأ فني������ة يف مواق������ع الإ

بالهومو هابيل )Homo- Habile( الذي 

فريقية يف الفرتة  ظهر وعا�ص يف الق������ارة الإ

الواقعة بني حوايل 2-1.5مليون �ضنة خلت. 

وىل بقيت  عم������ال الفنية الأ كم������ا اأن دلئل الأ

�ض������به معدومة لدى النوع الث������اين من الب�رص 

 Homo-( الذي يطلق عليه الهومواركتو�ص

Erectus( الذي ظهر يف اإفريقيا منذ حوايل 
1.5 مليون �ضنة خلت وانت�رص من هناك اإىل 

آ�ض������يا واأوروبة قب������ل اأن يختفي  بقية اأرجاء ا

منذ حوايل 200.000 �ض������نة خلت. واإذا كان 

أن�ض������طة ذات طابع جمايل اأو فني  هناك من ا

ن�ضان فهي تبقى مقت�رصة على  تن�ضب لهذا الإ

دوات احلجرية، وخا�ضة الفوؤو�ص اليدوية  الأ

�ضكال  واحلراب، ذات الت�ض������نيع الدقيق والأ

املتناظرة واملنتظمة والتي تدل على اهتمام 

دوات التي �ضنعها  ن�ض������ان مبظهر الأ ذلك الإ

وهو اهتمام يتجاوز الوظيفة الفعلية املطلوب 

دوات لكن ومع  تنفيذها با�ض������تخدام تلك الأ

ظه������ور النوع الثالث من الب�رص، وهو اإن�ض������ان 

النياندرت������ال )Neanderthal( بداأ احلال 

أنواع  بالتب������دل وهذا ما دلت علي������ه خمتلف ا

ن�ض������ان  ثرية العائدة لهذا الإ املكت�ض������فات الأ

الذي ظهر منذ حوايل 200.000، وا�ض������تمر 

حتى حوايل 40.000 �ض������نة خلت. لقد كان 

اإن�ض������ان النياندرتال اأول من مار�ص �ض������عائر 

ومرا�ض������م ديني������ة عرب عنها م������ن خالل دفن 

ول مرة وباأو�ضاع مدرو�ضة �ضلفاً وعرب  موتاه لأ

ممار�ضته »تقدي�ص« بع�ص احليوانات كالدب 

دوات  والغزال اإ�ض������افة اإىل �ض������نع بع�������ص الأ

دوات العظمية وهذا ما  الفنية كاخل������رز والأ

�ضوف نعود له بتف�ضيل اأكرث فيما بعد.

هم  اإن التح������ول اجل������ذري ال�ض������امل والأ

 Homo-( ن�ض������ان العاقل بداأ مع ظهور الإ

ن�ض������ان احلايل  Sapiens(، اجلد املبا�رص لالإ
الذي ظهر منذ حوايل 40.000 �ض������نة وهو 

مازال م�ض������تمراً حتى اليوم. لقد حقق هذا 

جن������ازات املادية  ن�ض������ان، اإ�ض������افة اإىل الإ الإ

دوات وال�ض������يد  الكب������رية يف جمال البناء والأ

وجم������ع الطعام وغريها، حق������ق ثورة روحية 

عربت عنه������ا فنونه و�ض������عائره املتنوعة على 

ن�ض������ان العاقل  كل �ض������عيد. لقد ترك لنا الإ

فنوناً رائعة من ر�ض������م ونح������ت وتلوين وكان 

بارعاً با�ضتخدام مادة العظم والعاج واحلجر 

وىل اإىل مرا�ض������م  أن������ه حول كهوف������ه الأ كم������ا ا

أف������كاره ومعتقداته.  فنية ومعابد عك�ض������تها ا

ن�ض������ان على حياة  ثار الفنية لهذا الإ دلت الآ

روحية �ض������ديدة الغنى لكنها بقيت بالن�ض������بة 

للدار�ض������ني غام�ض������ة ومعقدة اإىل حد بعيد. 

راء والتف�ض������ريات حول  ومن هنا اختلفت الآ

املعاين والدلت املرتبطة بتلك املمار�ض������ات. 
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وبغ�ص النظر عن التباين واأحياناً التناق�ص 

بني الباحثني يف ه������ذا املجال لكن الكثريين 

منهم متفقون على ارتباط هذه الفنون، واإن 

بدرجات متفاوت������ة، باملعتقدات الدينية التي 

�ض������ادت يف ذلك الع�رص. وهذه نقطة �ضنعود 

أي�ضاً باملزيد من التف�ضيل يف �ضفحات  اإليها ا

تالية.

يف  الخت������الف  اأن  الدار�ض������ون  ي������رى 

املمار�ضات الفنية قد �ضار بالتوازي مع ظهور 

أي�ضاً يف مناطق  معتقدات، ديانات، خمتلفة ا

خمتلفة م������ن العامل، وهم يطرحون ال�ض������وؤال 

فيما اإذا كانت الديان������ات املختلفة تعود اإىل 

اأ�ض������ل واحد م�ض������رتك، تفرع������ت عنه وعلى 

أم اأن  امت������داد زمن طويل معتقدات متعددة، ا

لهذه الديانات اأ�ض������ولً عديدة وخمتلفة كما 

�ضرنى لحقاً. 

ثري������ة دوراً هاماً  تلع������ب املكت�ض������فات الأ

ن  �ض������ئلة وغريها لأ جاب������ة عن هذه الأ يف الإ

وىل  هذه املكت�ضفات تو�ض������ح لنا البدايات الأ

للممار�ض������ات الدينية وهي بدايات تعود اإىل 

ع�ضور �ض������حيقة يف القدم اأي اإىل ع�ضور ما 

ن�ضان  قبل التاريخ، التي بداأت منذ ظهور الإ

أك������رث م������ن 2مليون �ض������نة خلت  ول من������ذ ا الأ

وا�ض������تمرت حت������ى اخرتاع الكتاب������ة يف نهاية 

لف الرابع ق.م. يعتقد بع�ص الباحثني يف  الأ

أنها  وىل ا تاريخ الفنون واملعتقدات الدينية الأ

تعود اإىل اأ�ضل واحد ووحيد. وهي ظهرت ثم 

تطورت وانت�رصت بالتوازي مع ظهور وتطور 

ن�ض������ان العاقل الذي كان اأول من  وانت�ضار الإ

أنواعها وهذا دليل  عرف الفنون مبختل������ف ا

م�ضتواه الفكري والذهني املتقدم. كما كانت 

ل������ه لغة متكاملة املف������ردات واجلمل ودقيقة 

املفاهي������م واملع������اين، لغ������ة اأمنت التوا�ض������ل 

الواعي بني جميع اأفراد املجتمع و�ض������اهمت 

خر.  يف نقل املعارف واخل������ربات من جيل لآ

ول الذي كان ميلك ت�ض������وراً  ن�ض������ان الأ اإنه الإ

معيناً حول وجوده واأ�ضله وم�ضريه وهو اأول 

�ضئلة ال�ضعبة: من  جابة على الأ من حاول الإ

أت������ى واإىل اأين هو ذاهب، حمدداً  أين وكيف ا ا

العالق������ة بينه وبني الكون الذي يتواجد فيه، 

اإ�ض������افة اإىل حتديد عالقته م������ع بقية اأفراد 

ول ملثل هذه  ن�ض������ان الأ نوع������ه. اإن ط������رح الإ

جابة عليها من خالل  �ض������ئلة وحماولته الإ الأ

ت�ضور غيبي وميتولوجي ت�ضور يرتبط بقوى 

اأر�ضية و�ض������ماوية خفية لكنها خارقة القوة 

والتاأثري، هو ما ي�ض������ميه الباحثون بالعقيدة 

ن�ضان العاقل هو  أو »الدين« وهكذا يكون الإ ا

اأول من مار�ص املعتقدات وعرف الدين واإن 

مبعناه الفل�ض������في البدائي والب�ض������يط. واإذا 

ثرية من  عدنا من جديد اإىل املكت�ض������فات الأ

أنها قد �ضاعدت  ع�ضور ما قبل التاريخ نرى ا

على تو�ض������يح العديد م������ن اجلوانب املتعلقة 
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بهذا املو�ضوع. دون اأن ننفي بقاء الكثري من 

�ضئلة بال اإجابات �ضيما اإذا حاولنا تناولها  الأ

وفق طريق������ة حديثة تعتم������د املنهج العلمي 

الذي يقودنا يف حالت كثرية اإىل الت�ض������ارب 

م������ع املفاهي������م واملعتقدات الديني������ة. ولكننا 

اإذا عدن������ا اإىل البداي������ات ل نلم�ص مثل هذا 

أو الت�ض������ارب بني ما هو دين وبني  التناق�ص ا

وم������ا هو علم، فكاهن القبيل������ة البدائية كان 

بنف�������ص الوقت هو عاملها. وميك������ن اأن نقول 

اإن������ه يف تلك الع�ض������ور كان الدين علماً وكان 

أو امل�ضتحيل الف�ضل  العلم ديناً ومن ال�ضعب، ا

بينهما.

أنه ومع مرور الزمن وانطالق عجالت  اإل ا

التطور العلمي والفكري ال�ضامل بداأت الهوة، 

أو امل�ض������افة، بالت�ض������اع بني ما هو دين وبني  ا

ما هو علم. فاأ�ض������بح الكهن������ة ورجال الدين 

ميان. يف  يجنحون نحو املزيد من الت�ضليم والإ

حني �ضار رجال العلم نحو املزيد من التحليل 

والتجريب والربهان املادي املح�ض������و�ص، ومع 

ذل������ك فاإن احلدود بني الدي������ن والعلم مل تكن 

دائماً وا�ض������حة ب������ل اإنها يف ح������الت كثرية 

متيزت بالتداخل والتماهي. لقد متتع الدين 

نه لي�ص فقط  بقوة متنامية عرب الع�ض������ور لأ

تعبري �ض������هل عن تف�ضري ملعنى الكون والوجود 

أي�ضاً جت�ضيد لهوية روحية،  ن�ضاين بل هو ا الإ

وعرقية اأحياناً، وهو نظام فل�ضفي واأخالقي 

أو لل�ض������عب، ودليل ت�رصف و�ضلوك  للجماعة ا

أف������راد املجتمع. الدين على هذا  منظم بني ا

ال�ضعيد قد لعب دوراً اإيجابياً عظيماً وكان 

ن�ض������ان واملجتمع  ل������ه تاأثري قوي جداً على الإ

وهو غدا ظاهرة �ض������املة وعامة لدى جميع 

�ضارة اإىل اأن  وىل، مع الإ ال�ض������عوب البدائية الأ

أنها قد عانت من نتائج  تلك ال�ض������عوب ل بد ا

�ض������لبية لظاهرة التدين وما ارتبط فيها من 

�رصاعات وحروب وا�ض������طهاد ومتييز ومنذ 

ذلك الزمن ال�ض������حيق. لقد كانت العالقات 

أك������رث الظواهر التي  اجلن�ض������ية والتوالد من ا

ول، الذي حاول  ن�ض������ان الأ �ض������دت اهتمام الإ

فهم هذه العالقات بطرق �ض������تى ومن خالل 

ربطه������ا بعامل������ه الكب������ري. تدلنا الدرا�ض������ات 
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نرتوبولوجية اأن بع�ص ال�ض������عوب البدائية  الأ

التي م������ا زالت تعي�ص يف القارة ال�ض������رتالية 

قد ربطت ب������ني اجلن�ص والك������ون معتربة اأن 

أة  ر�ص متثل املرا ال�ضماء هي الرجل، بينما الأ

ر�ص وترويه������ا، كما يفعل  فال�ض������ماء تعلو الأ

أة لت�ض������تمر احلي������اة. وهناك  الرجل مع املرا

ت�ضورات م�ض������ابهة حول ال�ض������م�ص والقمر، 

اجلبل والوادي..اإلخ.

اإذا عدنا مرة اأخرى اإىل ا�ضتعرا�ص بع�ص 

ثرية ذات الدللت الرمزية،  املكت�ض������فات الأ

الفني������ة والديني������ة، وم������ن خ������الل تتبع هذه 

املكت�ضفات وفق ت�ضل�ض������لها الزمني، نالحظ 

عمال رمزية  وكما اأ�رصنا، غي������اب اأي دليل لأ

ذات بعد دين������ي اأو فني من مرحلة اإن�ض������ان 

الهوموهابي������ل والهومواركتو�������ص اأي الع�رص 

دنى. اإن بواكري التغري قد  احلجري القدمي الأ

ظهرت مع قدوم اإن�ضان النياندرتال �ضاحب 

حجار  اأول اخلطوات الفنية التي دلت عليها الأ

والعظ������ام الت������ي حمل������ت ح������زوزاً وخطوطاً 

زخرفية ب�ض������يطة ف�رصها البع�ص كاإ�ض������ارات 

أو اأرقام، اأو ح�ض������ابات عددية معينة.  توثيق ا

لوان وبخا�ضة،  كما ا�ض������تخدم النياندرتال الأ

املغره احلمراء التي ا�ضتخرجها من اأوك�ضيد 

املنغنيز، وهي وجدت يف العديد من املواقع 

ثرية مثل لفرا�ض������ي La Ferrassie يف  الأ

منطقة ال������دردون وDordogne يف جنوب 

لوان  غرب فرن�ضا. لقد ا�ض������تخدموا هذه الأ

أدواته������م واأج�ض������ادهم وهي رمبا  يف ط������الء ا

أي�ض������اً يف طالء جثث اأمواتهم  ا�ض������تخدمت ا

اأو يف عالج اأمرا�ض������هم، املتنوعة واخلطرية 

والتي غالباً م������ا انتهت باملوت الذي اأرعبهم 

وحاولوا تف�ضريه وا�ضتيعابه من خالل اإحاطته 

بعامل ميتولوجي خا�ص.

فقد اأظهرت درا�ض������ة العديد من الهياكل 

العظمي������ة النياندرتالية باأن اأ�ض������حابها قد 

اأ�ض������يبوا باأمرا�ص قاتلة كانت �ضبب وفاتهم 

أوبئ������ة جماعية فتاكة  وهم رمبا مات������وا من ا

اأدت اإىل اختف������اء جمتمع������ات باأكملها. اإذ اأن 

بع�������ص الباحث������ني يربط الندث������ار املفاجئ 

وبئة. ومهما يكن  للنياندرتال مبثل ه������ذه الأ

يبقى امل������وت اأحد اأكرب واأهم التحديات التي 

ول وعلى مر الع�ض������ور  ن�ض������ان الأ واجهت الإ

فهو التحدي الذي ل ميكن جتاوزه. ومع اأن 

ن�ض������ان قد رف�ص فكرة املوت هذه وازداد  الإ

تعلق������اً باحلي������اة، لكنه باملقابل ح������اول تقبل 

امل������وت من خ������الل ربطه بحي������اة اأخرى بعد 

املوت. ب������ل اإن كل احل�ض������ارات تقبلت هذه 

الفكرة. معتقده ب������اأن احلياة بعد املوت، اأي 

احلياة املنتظرة يف ال�ض������ماء، هي اأف�ضل من 

ن�ضان  ر�ص. ومن هنا ابتكر الإ احلياة على الأ

أ�ضباب ال�ضعادة والهناء،  اجلنة التي تعج بكل ا

من راحة وطعام و�رصاب ون�ض������اء.. وهي جنة 
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خلعت������ه من هاج�ص امل������وت الكلي ونقلته اإىل 

بدية. ولكننا ن�ض������تطيع القول  نعيم احلياة الأ

مل باجلنة املوعودة  اإنه وبالرغم من هذا الأ

أبداً راغباً باملوت بل اإنه  ن�ضان مل يكن ا فاإن الإ

ف�ضل احلياة، وعذاباتها، على املوت وجنته. 

خرة  ن�ض������ان ومهم������ا كان موؤمن������اً بالآ هذا الإ

وحما�ض������نها فهو مل يقبل املوت ومل ي�ضعى اإليه 

بل حاول دفعه بكل ما ي�ضتطيع.

ن�ض������ان ومنذ  ق الإ أرَّ كان امل������وت ال������ذي ا

أ�ضا�ضياً يف ن�ضوء الدين  ول، حمر�ضاً ا ظهوره الأ

ن الدين ه������و حماولة لفهم  واملعتق������دات. لأ

ن�ضاين فيها وهو و�ضيلة  الطبيعة والوجود الإ

لدرء اخلطر واملر�ص والفناء وتاأمني احلياة 

وا�ض������تمرارها، من خالل الرتكيز على تاأمني 

ن�ض������ان وعلى  احلاجات الغريزية الكربى لالإ

أ�ض������ها الطعام وال�رصاب، التكاثر والتوالد،  را

اإ�ضافة اإىل احلماية والدفاع عن النف�ص.

نكرر القول باأن اإن�ض������ان النياندرتال كان 

اأول من مار�ص املعتقدات الدينية، والتي كان 

دفن موتاه اأحد اأهم �ضورها. فقد دفن هذا 

ن�ض������ان موتاه يف حفر منتظمة وبو�ض������عية  الإ

أنهم  دهم مب������واد واأدوات، اعتقد ا معينة وزوَّ

خر. �ضوف يحتاجونها يف العامل الآ

فقد عرث يف املغاور الفل�ض������طينية، مغارة 

ال�ض������خول، على عظ������ام حيوان������ات رافقت 

جث������ث املوتى كما وجدت يف موقع مو�ض������تري 

Le Moustier يف فرن�ض������ا بقاي������ا طع������ام، 
حلم، و�ض������عت مع هياكل املوتى، اإ�ضافة اإىل 

موج������ودات القبور. كما ك�ض������ف عن هياكل 

وقد دفنت وفق �ض������عائر خا�ضة، مثل الطفل 

 La Ferrassie وج������د يف موق������ع  ال������ذي 

أ�ض������ه ودفن ب�ضكل  يف فرن�ض������ا، وقد ف�ضل را

م�ضتقل عن اجل�ض������د، وغطى ببالطة حتمل 

اإ�ض������ارات خا�ض������ة. وهناك قرب الطفل الذي 

أزواج من ق������رون الوعل يف  اأحيط بخم�ض������ة ا

موقع تي�ض������ك تا�������ص Teshik- Tash يف 

أوزباك�ضتان. ا

ثم الطفل النياندرتايل الذي ك�ض������ف يف 

كه������ف الديدرية يف منطقة عفرين وقد دفن 

أ�ض������ه مائل  يف حفرة م�ض������تلقياً على ظهره را

نح������و اليمني قلياًل، يداه ممدودتان، وقدماه 

أ�ض������ه بالطة حجرية مل�ض������اء  مثنيتان حتت را

أداة �ض������وانية،  وعلى �ض������دره، ف������وق القلب، ا

كل ذلك ي�ض������ري اإىل معتقدات معينة اأدت اإىل 

ممار�ضة مثل هذه ال�ضعائر.

أت������ت من  مكت�ض������فات م�ض������ابهة اأخ������رى ا

مواق������ع خمتلفة فقد عرث يف كهف �ض������انيدار 

يف �ض������مال العراق على بقاي������ا اأدوات وطعام 

و�ض������عت مع املتوفى، كم������ا غطي ميت اآخر، 

يف نف�ص الكهف، بالورود. ولي�ص من تف�ض������ري 

ملثل هذه املكت�ضفات اإل اعتقاد هوؤلء النا�ص 

أو، على  بفكرة ا�ض������تمرار احلياة بع������د املوت ا
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قل، العتقاد بحياة ال������روح بعد اأن يفنى  الأ

دوات والطعام،  اجل�ضد. اإن تزويد املوتى بالأ

ملا لها من فائدة عملية، اإ�ض������افة اإىل الورود 

ذات املعاين الروحية ي�ض������ري اإىل اإدراك تلك 

املجتمعات وربطها حلاجات اجل�ضد والروح 

يف اآن واحد.

اإىل جانب دفن املوتى، هناك اكت�ضافات 

اأخرى تدل بدورها على معتقدات وممار�ضات 

ن�ضان النياندرتال دائماً. الذي مار�ص  دينية لإ

أثارت،  عادة اأكل الدماغ الب�رصي، وهي عادة ا

ومازالت، نقا�ض������اً حاداً ب������ني الباحثني حول 

أ�ض������بابها ودللتها.. فقد عرث يف مواقع مثل  ا

كرابين������ا )Krapina( يف كرواتي������ا، ومونت 

اإيطالي������ا  Monte-Cerceo يف  �ضري�ض������و 

على جماج������م ب�رصية وقد انتزع دماغها بعد 

اأن مت فتح اجلمجمة وب�ض������كل متقن للو�ضول 

اإىل الدم������اغ. وهذه ظاهرة ا�ض������تمرت، واإن 

باأ�ضكال خمتلفة، من خالل حتنيط اجلماجم 

يف الع�ض������ور التي تلت ع�������رص النياندرتال، 

وخا�ض������ة يف الع�رص احلج������ري احلديث، بل 

ن لدى بع�ص  اإن هذه العادة ا�ضتمرت حتى الآ

القبائل البدائية يف جزر املحيط الهادي.

بالرغم من الختالف، واأحياناً تعار�ص، 

الفر�ض������يات حول تف�ض������ري هذه املمار�ض������ات 

فاإنها ت�ض������ري اإىل عقيدة معينة دفعت اإىل اأكل 

الدماغ الب�رصي، مث������ل الرغبة يف الحتفاظ 

أو ال�ض������تفادة من بركاته  بق������وة وذكاء امليت ا

أو اللتح������ام باملي������ت العزيز على  وحمايت������ه ا

جماعته. وهي كلها باملح�ض������لة فر�ضيات مل 

جماع  ولن يت������م التاأكد منها بدقة مع بقاء الإ

على اأهميتها ورمزيتها، قائماً.

اإىل جانب الهتمام بالراأ�ص، اجلمجمة، 

الب�������رصي لدين������ا مكت�ض������فات ح������ول العناية 

باحليوان مث������ل الدفن املق�ض������ود للدب، يف 

موقع ريغوردو Regourdou يف فرن�ض������ا، 

ودف������ن الغزال يف مغ������ارة الع�ض������فورية، يف 

منطق������ة نهر اإبراهي������م يف لبنان. ونحن نعلم 

اأن �ض������عوب الينو Ainus الت������ي تعي�ص يف 

�ض������مال اليابان حالياً تعطي اهتماماً خا�ضاً 

لل������دب وجتمع جماجمه باعتن������اء وتقيم لها 

احتفالت خا�ضة.

وهناك �ض������عوب �ض������يربيه اأخ������رى تفعل 

نف�ص ال�ض������يء مع جماجم الوعل وغريها مع 

جماجم الطيور..

بغ�������ص النظر عن الت�ض������مية التي ميكن 

اأن نطلقه������ا على الت�رصفات الت������ي قام بها 

اإن�ضان النياندرتال، و�ضواء اعتربت ممار�ضات 

أم اأعمالً  أو�ضع واأغنى، ا دينية ذات م�ضمون ا

�ضعائرية حمدودة الدللة وامل�ضمون فهي تبقى 

ت�رصف������ات ذات طابع رم������زي روحي وفكري 

وهي تدل على وجود معتقدات وت�ض������ورات 

ن�ضان حول الكون واحلياة. اإن هذه  لذلك الإ
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املمار�ض������ات هي التي مهدت الطريق لظهور 

الدي������ن، مبعناه الدقيق وتعاليمه ال�ض������ارمة 

ن�ض������ان العاقل  والقاطع������ة، التي و�ض������عها الإ

)Homo- Sapiens( الذي خلف اإن�ض������ان 
النياندرتال كما �ضرنى يف ال�ضطور القادمة.

ن�ض������ان  اإن زمان ومكان وكيفية ظهور الإ

العاقل ما زال مو�ض������وع بحث ونقا�ص �ضاخن 

بني املخت�ضني. ول يت�ضع املجال هنا للخو�ص 

يف تفا�ض������يل هذه العملية املعق������دة واإن كان 

�ض������ارة اإىل واقع املعرفة احلالية  من املفيد الإ

بح������اث الراهنة ت�ض������ري اإىل اأن  حوله������ا. فالأ

ن�ضان  ن�ضان العاقل، وهو اجلد املبا�رص لالإ الإ

ول  أنه ظهر لأ احلايل كان ذي اأ�ضل اأفريقي، وا

م������رة يف جنوب اإفريقيا من������ذ حوايل 120-

150 األف �ضنة خلت. وتدل املكت�ضفات التي 

اأتت من بع�ص املغاور الفل�ض������طينية، وخا�ضة 

من مغارتي ال�ض������خول وجب������ل قفزه، اأن هذا 

و�ضط منذ  ن�ضان قد و�ض������ل اإىل ال�رصق الأ الإ

أنه تعاي�ص لزمن  حوايل 100 األف �ضنة خلت، وا

طويل مع اإن�ضان النياندرتال قبل اأن ينقر�ص 

ن�ضان العاقل تطوره  خري بينما تابع الإ هذا الأ

رجحية املعتمدة  حتى اليوم. بالرغ������م من الأ

ن�ض������ان العاقل فهناك  فريقي لالإ �ض������ل الإ لالأ

من يعار�ص هذا الراأي ويقول بتعدد اأ�ض������ول 

ن�ضان  ن�ض������ان العاقل ويتبنى فر�ضية اأن الإ الإ

العاقل قد ظهر، بالتوازي، يف خمتلف القارات 

فريقية، متطوراً عن  �ضيوية والإ وروبية والآ الأ

نواع الب�رصية التي �ض������بقته اإىل العي�ص يف  الأ

أنواع الهومواركتو�ص ورمبا  تلك القارات اأي ا

النياندرتال.

ومهم������ا يكن من اأمر فاإن������ه ومنذ حوايل 

ن�ضان العاقل  أ�ض������بح الإ 40000 �ض������نة خلت ا

ر�ص.  النوع الب�������رصي الوحيد على وج������ه الأ

ن�ض������ان �ضفات فيزيولوجية  لقد حمل هذا الإ

وح�ضارية اأكرث تطوراً من �ضلفه النياندرتال 

فهو متتع بحجم دماغ كبري، حوايل1600�ضم3، 

وكانت قامت������ه اأطول من النياندرتال، حوايل 

ن�ضان  هم لهذا الإ 170�ض������م، لكن ال�ضفات الأ

هي ذات طابع ح�ض������اري دلت عليها خمتلف 

ن�ضان والتي تثبت  ثرية لهذا الإ املكت�ضفات الأ

قدرات ذهنية عالية انعك�ضت اإجنازات مادية 

دوات والبن������اء وتاأمني الغذاء  يف جمالت الأ

واأخرى روحية دلت عليها الفنون واملعتقدات 

ن�ضان على التفكري  والتي توؤكد قدرة هذا الإ

وعلى التحلي������ل والرتكيب والتجريد وما اإىل 

ذلك من العمليات الذهنية املعقدة التي تعد 

ن�ضان احلايل. من اأهم �ضفات الإ

تعت������رب الفن������ون، ومالها م������ن ارتباطات 

ن�ض������ان العاقل  باملعتقدات، اأكرث اإجنازات الإ

أم  اأهمية، �ض������واء كان������ت يف جم������ال النحت ا

أم  أو التلوين، و�ضواء كانت فنوناً ثابتة ا الر�ضم ا

منقولة. لقد ك�ض������ف عن هذه الفنون الباكرة 
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أك������رث من موق������ع يف العامل وبخا�ض������ة يف  يف ا

اأوروبة، فرن�ضا، اإ�ضبانيا، ويف �ضيربيا اإ�ضافة 

اإىل اإفريقي������ا، تانزانيا ونامبيا، وحتى ال�رصق 

و�ض������ط والهند، ومعظمه������ا تقع يف الفرتة  الأ

ب������ني 35-15 األف �ض������نة خلت. م������ن املفيد 

�ض������ارة اإىل ك�ض������ف اأثري مهم للباحث  هنا الإ

يف �ض������وؤون الديانات القدمية اإميانويل اناتي 

E.Anati، الذي ك�ض������ف يف منطقة النقيب 
يف فل�ض������طني، موقع حار كاركوم، ما اعتربه 

أق������دم معبد يف الع������امل واأرخه من حوايل 35  ا

األف �ضنة خلت. اإذ مت اختيار منطقة حتتوي 

عل������ى اأحجار طبيعية كب������رية، جتاوز عددها 

ربعني ومعدل طولها حوايل املرت، بع�ض������ها  الأ

لها فتحات واأخرى متطاولة، مت نحتها ب�ضكل 

ركز على اإبراز فتحاتها و�ض������قوقها من جهة، 

حجار  رغب������ة يف تاأنيثها، بينم������ا عوجلت الأ

املتطاولة، باإبراز ا�ض������تقامتها، اأي تذكريها، 

مع اإ�ضافة تقا�ضيم ب�رصية لكل منها، كاإظهار 

آثار الن�ض������طار  نف والعيون والرقبة. اإن ا الأ

الكثيفة، بج������وار هذا املوقع، تدل على تردد 

جناز �ض������عائر  اجلماع������ات الب�رصية عليه، لإ

دينية معينة، وعلى امتداد اآلف ال�ضنني، اإذ 

تبني اأن املكان بقي مقد�ض������اً وحتى الع�ضور 

لفني الثال������ث والثاين ق.م،  الربونزي������ة يف الأ

هميته الروحية  وهذا لي�ص فقط جت�ضيداً لأ

أي�ض������اً تقديراً للجه������ود الهائلة الذي  واإمنا ا

عداده. بذلت لإ

وخا�ض������ة  الطبيعي������ة،  �ض������كال  الأ اإن 

�ضارات املختلفة  احليوانات، والهند�ض������ية والإ

ن�ض������ان العاقل على  التي ر�ض������مها ولونها الإ

ج������دران املغاور هي دليل حياة روحية وفنية 

غني������ة ومتط������ورة، وتعترب املغاور الفرن�ض������ية 

 Lascaux لم�ض������كو  مث������ل  �ض������بانية،  والإ

والتامريا Altamira  منوذجاً �ض������اطعاً يف 

هذا املجال. لقد حملت جدران تلك املغاور 

ت�ضكيالت رائعة حليوانات مثل الثور والفر�ص 

أ�ضكال، مثل  وغريها اإ�ض������افة اإىل اإر�ضادات وا

أو النق������اط املتوازية  الدوائ������ر واخلط������وط ا

أ�ضكال هند�ضية، مثلث مربع،  واأ�ضابع الكف وا

نظمت كلها وفق ترافقات معينة ت�ض������ري اإىل 

منط تفكري م�ض������بق ي�ض������عب علين������ا اإدراك 

أن������ه يعك�ص اأفكاراً  تفا�ض������يله لكن من املوؤكد ا

ن�ض������ان جتاه بيئته وحميطه  ومواقف لهذا الإ

خري������ن. اإن هذه املعطيات الفنية  واأقرانه الآ

ن�ضان ا�ض������تطاع ا�ضتيعاب  ت�ض������هد اأن هذا الإ

ح������داث وجت�ض������يدها وربطه������ا يف اأعمال  الأ

فنية- دينية مربجم������ة وفق منهج ميتولوجي 

متطور. وهكذا فاإننا ن�ضتطيع القول اإنه ومع 

ن�ضان العاقل ح�ضلت »ثورة فكرية«  ظهور الإ

وىل من نوعها يف  أو »ث������ورة ثقافية« ه������ي الأ ا

ن�ضاين. التاريخ الإ

ول، وبكل ما متيز  ن�ض������ان العاقل الأ اإن الإ

أة وف�ضول ومغامرة، قد  به من قدرة، اأو جرا
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جابة على ال�ض������وؤال  غزا الكون كله حماولً الإ

الكبري: وماذا بعد؟ اإنه ال�ضوؤال الذي قاد اإىل 

ابتكار الفن وهذا م������ا اأدى بدوره اإىل ظهور 

الدي������ن واملعتقدات التي مور�ض������ت يف مواقع 

أ�ض������ها املغاور  ن�ض������ان، وعلى را �ض������كن ذلك الإ

وىل، بكل ما حتتويه من  التي تعترب املعابد الأ

عنا�رص ت�ض������ويرية ورمزية ونف�ضية ج�ضدت 

مكاني������ات الفكري������ة لهذا الكائ������ن ومنذ  الإ

انطالقته الباك������رة، من اإفريقيا، حاماًل معه 

بذور الفن والدين يزرعها حيثما حل واأقام. 

تاأ�ضي�ض������اً على هذا القول ميكن الو�ضول اإىل 

وىل، والدين  نتيج������ة مفادها باأن الفن������ون الأ

ول، تع������ود اإىل رحم واحد م�ض������رتك ومن  الأ

وىل. وما  أي�ضاً انطلقت اللغة الأ هذا الرحم ا

�ض������ارات املتنوعة اإل اإحدى اأهم  الر�ضوم والإ

جتليات تل������ك اللغة التي مثلث مب�ض������مونها 

و�ض������كلها التعبري عن الف������ن والدين من جهة 

أنها كانت و�ض������يلة التوا�ض������ل والتفاهم  كما ا

فكار واخلربات من جهة اأخرى. ونقل الأ

ونحن اإذا اأعدنا الفن والدين، اإىل اأ�ض������ل 

أي�ض������اً تنتمي اإىل نف�ص  بعيد واحد فاإن اللغة ا

وىل ل  �ض������كال الفني������ة الأ �ض������ل، فالأ هذا الأ

�ضكال  �ضارات والأ ميكن فهمها مبعزل عن الإ

املرتبطة بها والتي ت�ض������كل جمتمعة م�ضاهد، 

ه������ي يف احلقيقة كلمات وجمل مرتابطة من 

وىل  �ض������كال الفنية الأ لغة رمزية معربة. اإن الأ

وىل،  وىل بل هي الن�ض������و�ص الأ هي اللغة الأ

الت������ي حملت اأفكاراً ومعتق������دات قد ندركها 

أبداً، قد نف�رص بع�ضها تف�ضرياً  وقد ل ندركها ا

خر ل تف�ضري لدينا  منطقياً بينما بع�ض������ها الآ

ل������ه. ولكننا م������ع ذلك نرى يف ه������ذه الفنون، 

وىل التي عرفتها كل ال�ض������عوب  بجدية الأ الأ

القدمي������ة، ويف كل القارات. واإذا اعتقدنا اأن 

وىل قد انطلقت من رحم  الث������ورة الفكرية الأ

واح������د فاإنن������ا ل نعني اأن عالقات ات�ض������ال 

ماكن وال�ضعوب  مبا�رصة قد قامت بني كل الأ

ميال، واإمنا تق�ضد بالرحم  املتباعدة اآلف الأ

ول الفكر الواحد  ن�ضاين الأ الواحد الفكر الإ

الذي هوعنوان وح������دة اجلن�ص الب�رصي منذ 

ن�ضان العاقل، الذي  وىل لظهور الإ املراحل الأ

دلت فنونه اجلدارية، الثابتة، واملنقولة على 

تبل������ور معتقداته ومعارفه وتطورها لت�ض������ل 

  Mythology ميتولوجي������ا  م�ض������توى  اإىل 

له������ا وظائف دينية واأخالقي������ة وتربوية ولها 

�ض������عائرها التي مور�ضت يف املواقع واملغاور، 

وىل، الت������ي ميك������ن اأن نطلق على  املعاب������د الأ

بع�ض������ها »كاتدرائي������ات ع�ض������ور م������ا قب������ل 

التاريخ«.

لقد اأ�رصنا يف �ض������فحات �ضابقة كيف اأن 

ن�ض������ان  ثنائي������ة املوت واحلياة قد �ض������غلت الإ

ق������ل منذ زم������ن النياندرتال  ول، عل������ى الأ الأ

أنه اأول من دف������ن موتاه، وهو  الذي علمن������ا ا
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كان رمب������ا اأول م������ن راأى يف احلي������اة واملوت 

زوجاً متكاماًل وعن������وان ثنائية كانت توازيها 

ن�ض������ان  أة والرجل، والإ ثنائيات اأخ������رى كاملرا

واحليوان، واحل�ضان والثور. ونحن ل ندري 

مدى ارتباط هذه الثنائيات مبفهوم التكاثر 

ن�ضاين ول نعرف موقف ذلك  وحفظ النوع الإ

ن�ض������ان من العالقات اجلن�ض������ية، ول مدى  الإ

ربطه بني اجلن�ص واحلم������ل والتوالد، لكننا 

نرى يف الكثري من فنونه جت�ض������يداً للثور رمز 

نوثة،  الذك������ورة واإىل جانبه الفر�������ص، رمز الأ

وهذا ما تو�ضل اإليه الباحث الفرن�ضي الكبري 

ل������وروا غوران A. Leroi- Gouhran يف 

ن�ض������ان العاقل يف الع�رص  درا�ض������ته لفنون الإ

عل������ى. وهكذا ميكن اأن  احلجري القدمي الأ

أو�ض������ع مثل  تنقلنا تل������ك الفنون اإىل مفاهيم ا

ر�ص، ال�ض������م�ص والقمر،  ثنائية ال�ض������ماء والأ

البحر والرب، اللي������ل والنهار، النور والظالم، 

وهي كله������ا مفاهيم وجدت انعكا�ض������اتها يف 

الفنون الباكرة م�ض������كلة منظومة املعتقدات 

وىل  وال�ضعائر الباكرة التي نتلم�ص جتلياتها الأ

منذ ع�رص ظهور اإن�ضان النياندرتال، لتتبلور 

ن�ضان العاقل، موؤكدة باأن  بو�ضوح مع ظهور الإ

مفاهي������م الفن والدين واللغة قد خرجت من 

رحم واحد. ثم مع مرور الزمن تنوعت هذه 

املفاهيم وتباينت ح�ض������ب املناطق وال�ضعوب، 

وىل  التي جتاوزت تل������ك املرحلة اجلنينية الأ

أو املعتقد  أو الدين ا �ضواء على �ض������عيد الفن ا

لدرجة توح������ي وكاأنه لعالقة ول رابط بني 

ول والفروع الالحقة. �ضل الأ الأ

يف نهاي������ة الع�������رص احلج������ري الق������دمي، 

من������ذ ح������وايل 15 األف �ض������نة خل������ت، وهي 

املرحلة امل�ض������ماة بالع�رص احلجري الو�ضيط، 

امليزوليت، ح�ضل حتول مناخي وبيئي كبري، 

فق������د ذاب������ت اجلليدي������ات وانطلقت ماليني 

طن������ان من املياه نح������و املحيطات والبحار  الأ

متار  الت������ي ارتفعت �ض������واطئها ع�������رصات الأ

مغطية الياب�ض������ة والنا�������ص، حمدثة الطوفان 

ول ال������ذي احتفظت به الذاكرة اجلماعية  الأ

للب�رص قبل اأن تدونه الن�ضو�ص الكتابية باآلف 

ال�ضنني. لقد ترافق هذا التحول املناخي مع 

أ�ضاليب  أي�ضاً عك�ضته ا حتول اقت�ضادي كبري ا

ال�ض������يد واللتقاط التي مل تع������د تركز على 

�ض������كال املوؤثرة  احليوان������ات الكب������رية ذات الأ

�ضد  كالثور واحل�ض������ان واملاموت والنمر والأ

والفيل، واإمن������ا طالت احليوانات والزواحف 

ال�ض������غرية والطيور. لقد تزامن هذا التحول 

القت�ض������ادي ب������دوره مع حت������ول اجتماعي، 

فني وثقايف، دل على انهيار ثقافات الع�رص 

على، بع������د اأن غابت  احلج������ري الق������دمي الأ

�رّبة وهجرت »املعابد  الفنون العظيمة واملع�����

أ�ض������ميناها »كاتدرائيات  وىل« املواقع التي ا الأ

م������ا قبل التاريخ«، مما جع������ل اللوحة الفنية 
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والدينية لهذا الع�رص اأقل غنًى واأكرث ب�ضاطة 

واأ�ضعف دللة.

ولكن مع بداية الع�رص احلجري احلديث، 

لف الثامن ق.م، بداأت نه�ض������ة  منذ حوايل الأ

جديدة ترافقت مع الثورة الزراعية بانتقال 

ن�ض������ان من ال�ضيد واللتقاط اإىل ممار�ضة  الإ

الزراع������ة وتدج������ني احليوان������ات. اإنه ع�رص 

اإحياء وا�ضتعادة »الثورة الثقافية الباليوليتية« 

ب�ض������يغة »الثورة الثقافية النيوليتية« التي ما 

زالت مفاهيمها الفني������ة والروحية والدينية 

تكمن يف اأعماق جمتمعاتنا املعا�رصة.

اإن نهو�ص ه������ذه الثورة اجلديدة ل يعني 

اأن التاري������خ يتكرر بنف�ص ال�ض������كل والطريقة 

لك������ن يدل على اأن املا�ض������ي ال�ض������حيق يبقى 

كامن������اً يف اأعماق الذاك������رة الب�رصية. اإن هذا 

املا�ض������ي بكل مفاهيمه واإجنازاته واإخفاقاته 

لف من  مرتاك������م يف داخلن������ا عرب مئ������ات الآ

ال�ض������نني وما الفن والدين، وما ارتبط بهما 

م������ن مفهوم للحي������اة واملوت، وخل������ود الروح 

خ������رة اإل دليل هذا الرتاكم الذي  واحلياة الآ

ما زال كامناً يف ثقافتنا الراهنة بالرغم من 

التنوع الهائل لفنوننا ومعتقداتنا ومن التباين 

الكبري للديانات، واملفاهيم، واللغات احلالية 

ر�ص. لكل �ضعوب الأ
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وىل  داة الأ لي�ض������ت اللغة و�ض������يلة تعبري بني اإن�ض������ان واآخر فقط، بل هي الأ

ديب الفرن�ض������ي �ضتاندال: كل �ضيء  مة، وكما قال الأ التي تدل على عبقرية الأ

حيان  فراد الوطنية والثقافية، ويف بع�ص الأ مير باللغة، فهي جت�ض������د هوية الأ

أ�ضا�ضي يف بناء الفرد واملجتمع. فهي اإذن – بحكم منطقها  الدينية، اإنها عمود ا

الداخلي وتاريخيتها وبناها وتراكيبها – رابطة اجتماعية فكرية من الدرجة 

مة و�ضخ�ضيتها، وحتفظ لها تراثها وتاريخها، وتوؤّمن  وىل، تعرب عن هوية الأ الأ

لها وجودها وا�ضتمرارها، وتخطط لها م�ضتقبلها، ويبدو ذلك من زوايا ثالث 

متكاملة، هي:

باحث �سوري 

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي 

اللغة العربية

 وتعليمها لغري الناطقني بها

❁

˜

❁❁
د. د. ااأحمد فوزي الهيبحمد فوزي الهيب
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أداة التفكري  أداة تلّقي املعرفة، وا  1- اللغة ا

ورمزه وجت�ض������يده، بل اإنها الفكر نف�ض������ه يف 

حالة العم������ل، اإذ لي�ص ثمة فك������ر بغري رموز 

لفاظ، وبقدر ما  لغوية، ول تفك������ري اإل يف الأ

تكون اللغة حية منظم������ة يكون الفكر دقيقاً 

حياً.

مة  2- واللغ������ة من جهة ثاني������ة ذاكرة الأ

احل�ض������ارية، تختزن فيها تراثها ومفاهيمها 

وقيمها وقوام �ضخ�ض������يتها ومناط اأ�ض������التها 

أداة التوا�ض������ل ب������ني ما�ض������يها وحا�رصها  وا

وم�ضتقبلها

أ�ضا�ض������ية  أداة ا 3- واللغة من جهة اأخرى ا

نها ذات وظيفة  يف حركة املجتم������ع ومنوه، لأ

مة وبتطورها  اجتماعي������ة وثيقة ال�ض������لة بالأ

مة  ، فهي اإذن �ض������ورة وجود الأ
)1(

امل�ض������تقبلي

باأفكارها ومعانيها وحقائقها وجوداً متميزاً 

)2(
قائماً بخ�ضائ�ضه.

هذا بالن�ضبة اإىل اأي لغة من اللغات بعامة، 

اأما بالن�ض������بة اإىل اللغ������ة العربية، فمنذ اأنزل 

أربعة ع�رص  بها الق������راآن الكرمي قبل اأكرث من ا

قرناً حتولت من لغ������ة قومية حملية حمدودة 

باإطار جغرايف �ضغري اإىل لغة اإن�ضانية عاملية 

ح�ض������ارية، واكت�ضبت، وملا تزل تكت�ضب �ضفة 

القدا�ض������ة لدى املاليني ممن يدينون بكتابها 

املقد�ص على اختالف اأجنا�ض������هم وبالدهم، 

فق������د انتقلت من لغة ملجموع������ة من القبائل 

العربية تعي�ص يف اجلزيرة العربية وال�ض������ام 

والعراق اإىل لغة عاملية للح�ضارة والعلم على 

ندل�ص  مدى قرون طويلة من ال�ض������ني اإىل الأ

وما بينهما من بالد.

أبنائها  أبناوؤها وغ������ري ا أقب������ل عليها ا لقد ا

والتنظ������ري  والتقعي������د  والدرا�ض������ة  بالتعل������م 

والتحلي������ل والرتكي������ب وغ������ري ذل������ك حت������ى 

ا�ضتطاعت اأن ت�ضتوعب ب�ضهولة وي�رص النتاج 

الفكري للح�ض������ارات الفار�ض������ية واليونانية 

والهندي������ة وال�رصيانية وغريه������ا، واأن تنطلق 

داب، كما غدت  بداع والعلوم والآ آفاق الإ يف ا

لغة التخاطب لكثري م������ن الأمم التي دخلت 

�ضالم بعدما وجدت فيها الو�ضيلة الف�ضلى  الإ

)3(
للتعبري عن اأفكارها.

ول �ض������ك يف اأن ثمة دوافع دينية ودوافع 

دنيوي������ة اأدت اإىل تلك العناية العظمى باللغة 

وىل.  العربية يف القرون الهجرية الأ

أنها لغة  أم������ا الدوافع الدينية فتتمثل يف ا ا

عظم  القراآن الكرمي الذي كان له الف�ضل الأ

�ضالم ت�ضتمر  ، وكذلك هي لغة الإ
)4(

يف حفظها

 ،
)6(

، وحفظها من متام حفظه
)5(

با�ض������تمراره

، ول 
)7(

وتعلمه������ا واجب ديني عن������د معتنقيه

ي�ضتطيع امل�ض������لم اأن يكون فقيهاً ما مل يتقنها 

أدلة الفقه باللغة العربية  ن ا ويتقن علومها، لأ

أم من ال�ضنة  أكانت من القراآن الكرمي ا �ضواء ا

النبوي������ة ال�رصيفة. وه������ذه الدوافع كانت وملا 

بد. تزل و�ضتبقى اإىل الأ
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أنها قد  واأما الدوافع الدنيوية فتتمثل يف ا

غدت لغة الدولة واحل�ضارة يف بالد العرب 

، و�ضار 
)8(

�ضالم قطار التي اعتنقت الإ ويف الأ

التمكن من معرفتها ومعرفة علومها و�ض������يلة 

للك�ض������ب والغنى، وعلى الرغ������م من اأن هذه 

الدوافع ق������د زالت يف الع�رص احلا�رص، فقد 

قام بدلً منها دوافع اأخرى حديثة م�ض������رتكة 

�ضالمية، تتمثل  بني الدول العربية والدول الإ

من والدفاع  بامل�ضالح امل�ضرتكة يف جمالت الأ

وال�ضيا�ضة والقت�ضاد والعلم وغريها.

ولقد �ض������اعد على ما تقدم من الدوافع 

نفة الذكر طبيع������ة اللغة العربية وقدرتها  الآ

ومرونتها وغناها ومتيزه������ا من جهة، وقوة 

آنذاك م������ن جهة اأخرى. واإن خ�رصت  اأهليها ا

�ض������ف، عن�رص قوة اأ�ض������حابها  ن، وم������ع الأ الآ

ودورهم الفعال يف ال�ضيا�ض������ة الدولية، فاإنها 

ملا تزل متل������ك القدرة على التط������ور والنمو 

وال�ض������تيعاب وغري ذلك من امليزات النادرة 

امت������الكاً فريداً يجعله������ا تتفوق على غريها، 

أو�ض������ع اللغات مدى واأغزرهن مادة  نها من ا لأ

واأوفاهن قدرة على التعبري عن املعاين، وذلك 

أبنيتها وتعدد �ض������يغها ومرونتها على  لكرثة ا

ال�ضتقاق وانف�ضاحها من ذلك اإىل ما ي�ضتغرق 

أنها اأقل هذه اللغات من  اللغات بجملتها، مع ا

لفاظ، حتى اإن امل�ضتعمل منها  حيث جذور الأ

)9(
ل يتجاوز �ضتة اآلف تركيب.

وم������ن يتتبع تراكيب اللغة العربية ويتدبر 

ويت������ذوق اإيقاعاته������ا ل يجد كالم������اً يعدلها 

يف العذوب������ة والبي������ان والخت�ض������ار ونه������ج 

التاأليف بني ح������روف الكلمة الواحدة، حتى 

اإن اأ�ض������حابها يراعون موا�ضع احلروف من 

�ض������عف فيها  معانيه������ا، فيجعلون احلرف الأ

هم�ص ملا هو  �ض������هل والأ خفى والأ لني والأ والأ

اأدنى واأقل واأخفى عماًل و�ضوتاً، كما يجعلون 

جهر  ظهر والأ �ض������د والأ قوى والأ احل������رف الأ

ملا هو اأقوى عماًل واأعظم ح�ض������اً. اأما �ض������يغ 

أ�ضهلها، ملا نحوه  أبدع ال�ضيغ وا كالمهم فهي ا

يف ا�ض������تعمالها من التخفي������ف وما طلبوه يف 

)10(
�ضوغها من الخت�ضار.

وهكذا جند العربية قد غنيت باأو�ضاعها 

حتى كاأنها خلقت لتم������اّد الزمان، وفيها من 

أ�ض������باب النم������و والتطور ما يحف������ظ عليها  ا

، ويجعلها خالدة. وها نحن 
)11(

�ضباب الدهر

جداد منذ  أ ونفهم ما قاله الأ ن�ضتطيع اأن نقرا

�ضتة ع�رص قرناً بب�ض������اطة وي�رص، وهذه �ضفة 

متيز العربية عن غريها من اللغات.

وقد ا�ض������تطاع كثري م������ن الناطقني بها - 

عرباً كانوا وغري عرب – اأن يتخذوها ل�ضاناً 

آثاراً خالدة يف العلم  له������م، واأن يبدعوا فيها ا

 مثل املتنبي واملعري وابن 
)12(

دب وال�ضعر والأ

خلدون واب������ن عربي وابن �ض������ينا والفارابي 

وال�ض������هروردي وغريهم، واأن ي�ضهموا اإ�ضهاماً 
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عظيماً يف اإبداع ح�ض������ارة عربية اإ�ض������المية 

عاملية مت�ض������احمة عريقة متميزة، ا�ض������تمرت 

أ�ضا�ض������اً  منارة للعامل كله قروناً طويلة، وكانت ا

را�ضخاً قامت عليه واأفادت منه فوائد عظمى 

 اعرتف بها 
)13(

احل�ض������ارة الغربية احلديثة

املن�ضفون من الغربيني. 

ولك������ن اللغ������ة - مع ذلك كل������ه- مرتبطة 

باأهلها تقوى بقوتهم وت�ض������عف ب�ض������عفهم ، 

أ�ض������اب العربية ما اأ�ض������اب اأهلها من  لذلك ا

نها  نهم حملته������ا، ولأ �ض������عف وموؤامرات، لأ

ن كل ما ي�ضيبهم ي�ضيبها ويوؤثر  �ضورة لهم، ولأ

أي�ضاً ي�ضيبهم  فيها، كما اأن كل ما ي�ض������يبها ا

ب�ضورة مبا�رصة. ولقد اأدرك ال�ضتعمار هذه 

ول ل�ضهامه  احلقيقة، لذلك جعلها الهدف الأ

وىل من خطوات  ن اخلطوة الأ وموؤامراته، لأ

مة عن اأ�ضالتها ودفعها اإىل ال�ضقوط  اإبعاد الأ

تتج�ض������د يف اإبعاده������ا عن لغته������ا وقطع ما 

مر الذي �ضيوؤدي حتماً  بينهما من و�ضائج، الأ

)14(
اإىل قطعها عن ما�ضيها واأ�ضالتها.

ولهذا وجدنا امل�ض������تعمر قد فر�ص لغته 

أبعد ال�ضعوب  على العرب باأ�ض������اليب �ضتى، وا

أو الت������ي تكت������ب لغاتها  الناطق������ة بالعربي������ة ا

ح������رف العربي������ة ع������ن اللغة  عجمي������ة بالأ الأ

)15(
العربية وعن حروفها.

وم������ع ذلك فاإن العرب ا�ض������تطاعوا طرد 

ال�ضتعمار بعودتهم اإىل لغتهم ومت�ضكهم بها، 

و لي�ضت �ضورية يف تعريبها للتعليم اجلامعي 

أف�ض������دته فرن�ض������ا  واجلزائ������ر يف تعريبها ملا ا
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بالَفْرنَ�َضة اإل مثالً من اأمثلة كثرية يف الوطن 

العرب������ي على اأهمية اللغ������ة العربية و�رصورة 

التم�ضك بها.

قطار العربية، واأما  هذا بالن�ض������بة اإىل الأ

�ضالمية غري العربية  بالن�ض������بة اإىل الدول الإ

فاإن اللغة العربية من اأهم الروابط فيما بينها 

من جه������ة والدول العربية م������ن جهة اأخرى، 

ومن اأهم العوامل التي توؤدي اإىل قيام تعاون 

وثي������ق بينها يف ميادين القت�ض������اد والثقافة 

مر الذي  والعل������وم والدف������اع وغري ذل������ك، الأ

يجعلهم جميعاً قوة ح�ض������ارية واقت�ض������ادية 

و�ضيا�ض������ية ذات دور فع������ال يف تثبيت دعائم 

ال�ضالم العاملي. 

لذلك م������ن البديه������ي اأن ينظ������ر العرب 

�ض������المية اإىل  وغريهم من �ض������عوب الدول الإ

اللغة العربية نظرة خا�ض������ة تت�ضم بالقدا�ضة، 

تدفعه������م اإىل تعلمها والعناي������ة بها والنهو�ص 

بها، واأن يت�ضدوا لو�ضائل ال�ضتعمار املتنوعة 

الت������ي ل تعرف الكل������ل ول امللل يف حماربتها 

وحتطيمها. ومن هذه الو�ضائل ال�ضتعمارية:

- ربط تاأخرنا بتم�ضكنا بلغتنا العربية.

- ط������رح وترويج اأكذوب������ة اأن العربية ل 

ت�ضلح للعلوم احلديثة. 

- التاأكي������د عل������ى اأن تقدمن������ا مره������ون 

جنبية ون�رصها  باعتمادنا عل������ى اللغ������ات الأ

لتكون بدياًل عن العربية. 

- اإف�ضال م�رصوعات التعريب والرتجمة.

- تنمية العناية باللهجات العامية املحلية 

ب�ض������كل �رصطاين يف اجلامع������ات الغربية ويف 

والكتب  ذاعات وال�ضحف  الف�ض������ائيات والإ

واخلطب لتكون بدياًل عن العربية. 

- حم������اولت اإحالل احل������روف الغربية 

حمل احلروف العربية يف كتابتها اأو يف كتابة 

العامي������ات املحكي������ة بعدما زعموا �ض������عوبة 

حرف العربية. الأ

واعتم������د ال�ض������تعمار يف تنفيذ خططه 

أنا�ص ينتمون اإىل العربية زوراً وبهتاناً،  على ا

رباهم وعلمهم و�ض������نعهم على عينه واأغدق 

لق������اب العلمية الباهرة  م������وال والأ عليهم الأ

أبواقاً له، كما ا�ضتغل احتالله لكثري  وجعلهم ا

من البالد العربية فا�ضتخدم القوة والقوانني 

اجلائرة لذلك، ولكنه مع ذلك مل ي�ض������تطع اأن 

ينجح يف م�ضعاه هذا جناحاً تاماً واإن ا�ضتطاع 

)16(
اأن يحقق بع�ص النجاح.

أ�ضاليب ال�ضتعمار يف  واأما بالن�ض������بة اإىل ا

�ض������المية غري العربية، فهي ت�ض������به  الدول الإ

أ�ض������اليبه يف الب������الد العربية  اإىل ح������دٍّ بعيد ا

نفة الذكر، واأهمها: الآ

- اإلغاء احلرف العربي الذي كانت تكتب 

به لغاتها القومي������ة واإحالل احلرف الغربي 

حمل������ه كما ح������دث يف تركي������ا، وبذلك قطع 

العالئق بينه������ا وبني تراثه������ا العظيم الكبري 
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املمتد ما يقرب من �ض������تة ق������رون واملكتوب 

أي�ض������اً ال�ضالت  باحلرف العربي، كما قطع ا

بينه������ا وب������ني جريانها من الع������رب من جهة، 

وجريانه������ا من غري العرب الذي������ن ملا يزالوا 

يكتبون لغتهم باحلرف العربي مثل اإيران.

جنبية وبخا�ضة  - الرتكيز على اللغات الأ

نكليزية والفرن�ضية. الإ

- اإحي������اء النع������رات القدمي������ة املختلفة 

بينها والتي ن�ض������يت بعدما �ضارت جزءاً من 

املا�ضي.

- اإقام������ة الع������داوات بينه������ا وبني الدول 

العربية ب�ضتى ال�ضبل مثل امل�ضكالت احلدودية 

الت������ي خلقوها من قبل عامدي������ن، وجعلوها 

قناب������ل موقوتة ليفجروه������ا يف الوقت الذي 

خوية  يرونه منا�ض������باً لها لتعكر العالقات الأ

بينها، ولتحول دون �ضفائها، ولتمنع قيام اأي 

أنواع التعاون فيما بينها. نوع من ا

- تقوي������ة العالقات املتنوعة ال�ضيا�ض������ية 

والع�ض������كرية والقت�ض������ادية والثقافية بينها 

وبني العدو ال�ضهيوين، وخلق م�ضالح م�ضرتكة 

حيوية اقت�ضادية و�ضيا�ضية وع�ضكرية وعلمية 

وثقافية بينها وبينه.

- دف������ع بع�ص ال������دول العربي������ة وبع�ص 

�ضالمية اإىل اأن توؤيد كل منها اأعداء  الدول الإ

خرى يف ق�ضاياهم من جهة ، واأن يوؤيدها  الأ

عداء يف ق�ضاياها من جهة اأخرى،  هوؤلء الأ

أية عالقة  م������ر ال������ذي اأدى اإىل تقوي�������ص ا الأ

اإيجابية ب������ني الدول العربي������ة وجريانها من 

أثر تاأثرياً  �ض������المية غري العربية، وا الدول الإ

�ض������لبياً على الدول العربي������ة وعلى جريانها 

معاً، مث������ل مواقف تركيا واليونان من البالد 

العربية وق�ضية فل�ضطني بخا�ضة .

وبعدما ا�ضتعر�ض������نا بع�ص ميزات اللغة 

العربية واإمكاناتها وميزاتها واأهميتها للعرب 

وجلريانهم من غري العرب ثقافياً واقت�ضادياً 

و�ضيا�ضياً، وما فعله ال�ضتعمار لتقوي�ص ذلك، 

ناأتي اإىل احلديث عن �رصورة وجوب العودة 

اإىل العناية باللغة العربية وكيفية ذلك. 

أننا نق�ض������د بالعربية اللغة  ول �ض������ك يف ا

العربية الف�ض������يحة مبتعدي������ن عن اللهجات 

العامية الكث������رية املتنوعة التي ل ح�رص لها، 

نها: لأ

- تختلف من قط������ر عربي اإىل اآخر، بل 

بني م������دن وق������رى القطر العرب������ي الواحد، 

ب������ل بني اأحياء املدينة الكب������رية الواحدة مثل 

حلب.

نه������ا لهجات غري مكتوب������ة، اأي لن  - ولأ

ت�ض������تطيع اأن جت������د حروفاً عربي������ة اأو غري 

أو اإ�ض������افة  عربي������ة تكتب بها من غري تعديل ا

اأو حذف.

نها غ������ري ثابتة، واإمنا تتغري وتتبدل  - ولأ

با�ض������تمرار من جيل اإىل جيل بتاأثري انت�ض������ار 
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عالم و�ض������هولة  التعليم والثقافة وو�ض������ائل الإ

النتقال.

وغني عن البيان اأن العناية باللغة العربية 

ينبغي اأن تبداأ يف البالد العربية اأولً، وذلك 

ن فاقد ال�ض������يء ل يعطيه، وهنا ل بد من  لأ

�ض������ادة بعناية ال�ض������يد رئي�������ص اجلمهورية  الإ

�ضد باللغة  العربية ال�ضورية الدكتور ب�ضار الأ

العربية واإن�ضاء جلنة لتمكينها برئا�ضة ال�ضيدة 

نائب الرئي�ص الدكتورة جناح العطار، قامت 

بجهود حمي������دة يف جميع حمافظات القطر، 

�ضدار  ونتوقع اأن يكون ذلك متهيداً وتهيئة لإ

قرار ين�رص اللغة العربية وي�ضعها يف مكانها 

ال�ض������حيح الذي يجب اأن تكون فيه من غري 

اأن ينازعها بغاث الط������ري من العاميات، كما 

نرج������و اأن حتذو بقية الدول العربية حذوها 

فتزيد من عنايتها بالعربية، واأن تعّرب تدري�ص 

جميع امل������واد التدري�ض������ية يف جميع مراحل 

الدرا�ضة.

وبعد هذا ناأتي اإىل و�ضع ت�ضور عام للنهو�ص 

�ض������المية  بتعلي������م اللغة العربية يف الدول الإ

قامة  غري العربية، وهو �رصورة ا�ضرتاتيجية لإ

تعاون وثيق بينها على جميع امل�ض������تويات يف 

ه������ذه احلقبة من تاريخ الب�رصية التي حتاول 

الدول فيه������ا اأن تتجمع مع������اً يف منظومات 

أو ثقافية، ون�ض������ري بادئ  أو لغوية ا جغرافي������ة ا

ذي بدء اإىل ما يلي:

- دور املمار�ضة العملية املهم جداً للعربية 

الف�ضيحة �ضماعاً وقراءة وحواراً وكتابة. 

- القناعة ب�رصورة تعلّم العربية لتحقيق 

خروية  أو امل�ضالح الأ امل�ضالح الدنيوية املادية ا

أو لتحقيقهما معاً، فاإذا ما اجتمع  ميانية، ا الإ

ن�ضان  هذان النوعان من امل�ضالح يف نف�ص الإ

غري العرب������ي ازداد انطالقاً وبذلً وقدرة يف 

تعلمه������ا مما �ض������يوؤتي ثم������اره يانعة طيبة يف 

امل�ض������تقبل القريب جداً على عالقات الدول 

�ض������المية يف  العربية م������ع جريانها الدول الإ

جميع امل�ضتويات. 

واأما بالن�ض������بة اإىل تعلّ������م مواطني الدول 

�ض������المية للغة العربية فاإنه ي�ض������اعد  غري الإ

على اأن تفهم هذه الدول ق�ض������ايانا العادلة 

مر الذي  فهماً اأقرب اإىل ال�ضواب واحلق، الأ

يجابية على  �ض������يوؤدي اإىل كثري من النتائج الإ

العالقات امل�ضرتكة بني الطرفني وعلى تاأييد 

هذه الدول لق�ض������ايانا يف املحافل الدولية، 

أي�ض������اً اإىل زيادة التبادل  كما �ض������يوؤدي ذلك ا

التجاري واإقامة امل�ض������اريع القت�ضادية بني 

الطرفني مما �ض������يوؤثر اإيجاب������اً عليهما معاً. 

نقول هذا مع اإدراكنا التام للعالقة الطردية 

مة وقوة لغتها م������ن جهة ومدى  بني ق������وة الأ

خرى لق�ضاياها �ضواء اأكانت  تاأييد الدول الأ

عادلة اأم غري عادلة.

ونع������ود اإىل تاأكيد دور املمار�ض������ة العملية 
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للغة العربية، فن�ض������ري اإىل اأهمية دور التن�ضئة 

أو  وىل يف ذلك، وبخا�ضة اإذا كان الوالدان ا الأ

ملام،  أو يلم بها بع�ص الإ اأحدهما يجيد العربية ا

ف������ادة من التقنيات احلديثة مثل  و�رصورة الإ

احلا�ضوب و�ضبكة النرتنت التي تعلم العربية 

أ�ض�ص علمية مدرو�ضة.  تعليماً قائماً على ا

ث������م بعد ذل������ك ننتق������ل اإىل دور و�ض������ائل 

ذاعة وجمالت  عالم، وبخا�ضة التلفاز والإ الإ

نها مهمة ج������داً يف تعليم اللغة  طف������ال، لأ الأ

العربي������ة، ون�ض������ري هنا على �ض������بيل املثال ل 

احل�رص اإىل الربنامج التلفازي ال�ضهري )افتح 

طفال  يا �ضم�ض������م(، وكيف كان تاأثريه على الأ

الذين مل يدخلوا بعد املرحلة البتدائية وعلى 

الذين دخلوها تاأثرياً عظيماً، حتى �ض������اروا 

أنه  ينتظرونه بفارغ ال�ض������رب على الرغم من ا

مل ي�ض������تخدم �ض������وى اللغة العربية الف�ضيحة 

أية لهجة عامية. اخلالية من ا

وبعد ذل������ك ننتق������ل اإىل دور املدار�ص يف 

طفال  تعليم اللغة العربية بدءاً من ريا�ص الأ

حت������ى اجلامعة وم������ا بعدها، فنج������ده دوراً 

عظيماً، لذلك يجب اأن ن�ضري اإىل اأمور عدة، 

اأهمها:

- اأن تتف������رد اللغة العربي������ة يف الدرو�ص 

أية لغة  اخلا�ض������ة بها من غري اأن ت�ض������اركها ا

أو لهجة م������ن اللهجات العامية، وهنا  اأخرى ا

أكانوا من العرب  نرجو من املدر�ضني �ض������واء ا

اأو من غري العرب الذين عا�ض������وا مدة طويلة 

يف الب������الد العربية وتعلم������وا بع�ص لهجاتها 

العامي������ة اأن يتجنبوا تل������ك العاميات جتنباً 

تاماً، واأن يلتزموا العربية الف�ضيحة التزاماً 

كاماًل، واإل كان ل�ضتخدامهم هذه العاميات 

آثار �ضلبية بالغة ال�ضوء  اإىل جوار الف�ض������يحة ا

حت������ول بينه������م وب������ني الو�ض������ول اإىل الهدف 

املن�ضود.

- اأن يكون الهتمام من�ضباً على التطبيق 

)17(
حواراً وقراءة وكتابة.

- اأن تك������ون م������ادة هذا التطبيق �ض������هلة 

وا�ضحة منا�ضبة مل�ض������توى املرحلة التعليمية 

)18(
للطالب.

- اأن تكون مواد ه������ذا التطبيق متنوعة 

ثرية، فتوؤخذ من الق������راآن الكرمي واحلديث 

ال�رصيف والنرث وال�ض������عر من خمتلف الع�ضور 

دبية، ويجب اأن تكون مت�ض������مة بالب�ضاطة  الأ

و�ضهولة الفهم، كما يجب اأن تقت�رص ن�ضو�ص 

دباء وال�ض������عراء  الع�������رص احلديث عل������ى الأ

�ض������لوب امل�رصق  املتمكنني من العربية ذوي الأ

خطاء، ومن  ال�ضهل ال�ض������حيح اخلايل من الأ

ف�ض������ل اأن تكون الن�ض������و�ص النرثية اأكرث  الأ

ن للغة ال�ض������عر  من الن�ض������و�ص ال�ض������عرية، لأ

)19(
خ�ضو�ضية جتعلها تختلف عن لغة النرث.

- اأن ت�ضبط جميع حروف كلمات درو�ص 

العربية باحلركات �ضبطاً دقيقاً تاماً
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- اأن يكون معها قر�ص �ض������لب يو�ض������ح 

بال�ض������وت وال�ض������ورة واحلرك������ة الطريق������ة 

املثلى لفهم الدرو�ص ونط������ق كلماتها النطق 

ال�ضحيح.

وبع������د ذل������ك ننتق������ل اإىل احلدي������ث عن 

مالئي������ة وال�رصفية  القواع������د النحوي������ة والإ

والبالغي������ة التي يج������ب اأن يُخت������ار منها ما 

ي�ض������اعد الطالب على اختالف م�ضتوياتهم 

أن�ض������طتهم م�ض������اعدة مبا�رصة  وتعدد ميادين ا

يف اإج������ادة العربي������ة قراءة وكتاب������ة وحواراً، 

أن تعر�ص عليه عر�ض������اً مب�ضطاً بعيداً عن  وا

خالفات النحويني اأو تف�ض������يالت البالغيني 

الت������ي قد ت�ض������يع الطالب غ������ري املخت�ص اأو 

املبت������دئ. واحلقيقة – كم������ا ورد يف اخلطة 

ال�ضاملة للثقافة العربية - اأن النحو العربي 

 
)20(

لي�ص م�ضكلة يف ذاته.

أم������ا ترتيب هذه القواع������د فينبغي اأن   وا

يك������ون معتمداً على منه������ج يقوم على تقدمي 

ق������ل اأهمية، وال�ض������ائع على  هم عل������ى الأ الأ

قل �ض������يوعاً وهكذا، ف�ضاًل عن اأن يجمع  الأ

بحاث املت�ض������ابهة واملت�ضلة مع  هذا املنهج الأ

بع�ضها، ولي�ص هذا بع�ضري على اللغة العربية، 

فادة من اجلهود التي بذلتها  ومن املمكن الإ

اجلامعات ال�ضورية وغريها يف هذا املجال.

- اأن تك������ون كتب م������واد اللغ������ة العربية 

وقواعدها باللغة العربية فقط وخالية متاماً 

أو تعليق اأو غري ذلك مهما قّل  من اأي �������رصح ا

 
)21(

باأية لغة اأخرى غريها.

- األ يتحدث املدر�ص بغري اللغة العربية، 

فهامها للطالب  أن ي�ض������تعني بغريه������ا لإ ول ا

اإطالقاً.

- وف�ض������اًل عن ذلك يجب اأن ي�ض������تعني 

املدر�������ص باأ�ض������اليب تطبيقي������ة متنوعة حتى 

ياأخ������ذ بيد طالبه ويعينه������م يف تعلم العربية 

�ضاليب: واإتقانها، ومن هذه الأ

- اإ�������رصاك الط������الب يف كتاب������ة ور�ض������م 

و�ض������ائل معينة يعلقونها على جدران حجرة 

التدري�ص مدة من الزمن تتنا�ضب مع اأهميتها 

وا�ضتيعابها.

- يحرر الطالب جمالت جدارية تتنا�ضب 

مع م�ضتواهم.

- الق������راءة الفردي������ة وامل�ض������رتكة للكتب 

دبية العربية قدميها وحديثها وللمجالت  الأ

دبية والفكرية والعلمية العربية ومناق�ضة  الأ

ما جاء فيها وتلخي�ضها وتقوميها.

- تقدمي برام������ج عربية يف اإذاعة املركز 

الذي يتعلمون فيه تذاع يف اأوقات معينة.

- ح�ض������ور بع�ص املحا�رصات والندوات 

التي تلق������ى باللغ������ة العربية وامل�ض������اركة يف 

املناق�ضات والتعقيبات التي ت�ضمها.

فادة من التقنيات احلديثة يف تعلم  - الإ

أم البيت،  أكان ذلك يف املركز ا العربية �ض������واء ا
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مثل املختربات اللغوية واحلا�ضوب والنرتنت 

قرا�ص ال�ضلبة وغريها. والأ

- اإقامة م�ضابقات بني املتعلمني يف حفظ 

أو  أو املقالة ا أو كتابة الق�ضة ا ال�ض������عر العربي ا

غري ذلك وتخ�ضي�ص جوائز قيمة للفائزين.

- اإن�ض������اء جمعيات طالبية للغة العربية 

ته������دف اإىل اللتزام بالتحدث باللغة العربية 

�رصاف  داخل املركز التعليم������ي وخارجه والإ

ن�ض������طة التي تت�ض������ل باللغة  عل������ى جميع الأ

العربي������ة، واأن يت������م تواأمته������ا م������ع مثيالتها 

خرى يف الدولة نف�ض������ها ويف  يف املراك������ز الأ

غريها.

- ت�ض������جيع الدار�ض������ني عل������ى مرا�ض������لة 

زمالئهم يف البالد العربية بو�ض������اطة �ض������بكة 

نرتنت �رصيط������ة اأن تكون العربية لغة هذه  الإ

املرا�ضالت.

- اإقام������ة الرحالت اإىل ال������دول العربية 

وجامعاتها ومكتباتها ومنابع العلم فيها.

كثار من اإقامة املوؤمترات والندوات  - الإ

آدابه������ا وفق خطة  ح������ول اللغ������ة العربي������ة وا

حمكمة.

- تنفي������ذ املق������ررات والتو�ض������يات التي 

تتو�ض������ل اإليها هذه املوؤمترات والندوات، ل 

اأن تبقى حبي�ضة اخلزائن.

حلاح  - وف�ض������اًل عن ذلك ل ب������د من الإ

ال�ضديد على �رصورة وجود مكتبات ت�ضم ما 

يفيد يف هذا املجال.

- وعلى �������رصورة اإيجاد مواقع الكرتونية 

عربي������ة ج������ادة غني������ة جمانية مرن������ة تفيد 

الدار�ض������ني للعربية وتوؤمن لهم ما يحتاجون 

اإليه من كتب ومو�ض������وعات ومعارف ب�ض������كل 

حديث جذاب مفيد �ضهل.

واأخرياً ل بد من التنويه اإىل ما يلي:

اللغ������ة  ل������دور  احلقيق������ي  دراك  الإ  -1

مم  هميتها يف احليوات املتنوعة لالأ ولأ

2- اللغ������ة تق������وى بقوة اأهلها وت�ض������عف 

ب�ضعفهم

رادة يف تعليم  3- لبد من توفر عن�رص الإ

اللغة العربية وتعلمها.

خال�ص لدى امل�ضاركني  4- اأهمية وجود الإ

يف ذلك خمططني ومنفذين ودار�ضني.

5- �رصورة وجود قرار �ضيا�ضي لتنفيذ كل 

ما تقدم. ون�ض������يد هنا بالقرار الذي اتخذته 

اإيران بجعل العربي������ة اللغة الثانية فيها بعد 

الفار�ضية.

6- �رصورة التب������ادل يف تعلم غري العرب 

للعربية وتعلم الع������رب للغة جريانهم. ول بد 

من اأن ن�ض������يد يف هذا املجال باجلهود التي 

تبذلها كل من جامع������ة حلب وجامعة غازي 

عينتاب يف هذا املجال.

7- �������رصورة اأن توؤم������ن ال������دول العربية 
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وجريانها بالتاريخ الطويل امل�ضرتك فيما بينها 

وبامل�ضري وامل�ضتقبل وامل�ضالح امل�ضرتكة فيما 

بينها، وعلى �رصورة وج������ود التوازن الدقيق 

بني م�ض������احلها مع دول اجلوار التي تربطها 

معها رواب������ط روحية وثقافية واقت�ض������ادية 

ب������د م������ن جهة  زل اإىل الأ و�ضيا�ض������ية م������ن الأ

وم�ض������احلها مع الدول البعيدة التي تختلف 

عنها اختالفات ل تعد ول حت�ضى من جهة 

مر ال������ذي يجعل التقارب والتفاهم  ثانية، الأ

ومراع������اة حقوق اجلوار خياراً ا�ض������رتاتيجياً 

يحقق امل�ض������الح احليوية العليا للجميع على 

املدى القريب والبعيد. 

 1- اخلطة ال�ساملة للثقافة العربية �4/1.

2- وحي القلم 3/ 33-32.

3- مامح من تاريخ اللغة العربية 2�1.

آداب العرب للرافعي 2/ �8. 4- تاريخ ا

�- مقدمة الكوكب الدري �-�.

�- جمموع فتاوى ابن تيمية 32/ ��2.

�- مقدمة الكوكب الدري �-�.

8- مامح من تاريخ اللغة العربية 2�1.

آداب العرب 1�1/1. �-تاريخ ا

10- املرجع نف�سه 108-10�/1.

11- املرجع نف�سه 1�2/1.

12- مامح من تاريخ اللغة العربية��2.

13- انظر كتاب �سم�س العرب ت�سطع على الغرب �س 11 وما بعدها.

آداب العرب 3/ 33. 14- تاريخ ا

�1- مامح من تاريخ اللغة العربية ��2.

�1- مامح من تاريخ اللغة العربية ��2.

داب. جامعة الريا�س.  �1- بح���ث اأ�سا�سي���ات النحو العربي لغري الناطقني بها. علي فوده. جملة كلية الآ

املجلد اخلام�س ���1- 1��8 �س ��1.

الهوام�ش
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18- املرجع نف�سه.

�1- ف�سول يف فقه العربية�12 ومن اأ�رسار اللغة 332.

20- اخلطة ال�ساملة للثقافة العربية 101/2.

داب. جامعة الريا�س.  21- بح���ث اأ�سا�سي���ات النحو العربي لغري الناطقني بها. علي فوده. جملة كلية الآ

املجلد اخلام�س ���1- 1��8 �س ��1 

آداب العرب. م�سطفى �سادق الرافعي. دار الكاتب العربي. بريوت 1��4. - تاريخ ا

- اخلطة ال�ساملة للثقافة العربية. جامعة الدول العربية. الكويت �1�8.

فاق اجلديدة. بريوت �1�8. - �سم�س العرب ت�سطع على الغرب. زيغريد هونكه. دار الآ

- ف�سول يف فقه العربية. رم�سان عبد التواب. دار الرتاث. القاهرة 1��3.

�سنوي، ت. عبد الرزاق ال�سعدي.  - الكوك���ب ال���دري يف تخريج الفروع الفقهية على امل�سائل النحوية لاأ

وقاف. الكويت 1�84. وزارة الأ

داب. جامعة الريا�س. جملة كلية الآ  -

جمموع فتاوى ابن تيمية. دار العربية. بريوت �1�8.  -

مامح من تاريخ اللغة العربية .اأحمد ن�سيف اجلنابي. دار الر�سيد. بغداد 1�81.  -

جنلوم�رسية. القاهرة ���1. من اأ�رسار اللغة. اإبراهيم اأني�س. املكتبة الأ  -

وحي القلم. م�سطفى �سادق الرافعي. دار الكاتب العربي. بريوت با تاريخ.  -

امل�سادر واملراجع



138

دب وبداية اليقظة العربية وحدة الأ

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

دب العربي وحدة متكاملة متيزت ع������رب التاريخ بتاأثري متبادل   ي�ض������كل الأ

مة  وبوحدة ع�ض������وية يف ت�ض������وير م�ض������اكل احلياة وعك�ص الواق������ع املعا�ص لالأ

العربية الواحدة، واإن كان هناك بع�ص اخل�ضو�ض������ية يف كل قطر، اإل اأن هذه 

�ضباب تدخل يف اإطار الت�ضنيفية  اخل�ضو�ضية ل تتيح لنا جتزئة الدرا�ضة اإل لأ

الغربية، ولكنها ل ميكن اأن تكون اإل متع�ضفة وبعيدة عن احلقيقة املو�ضوعية 

دب العربي يف �ضورية ب�ضورة خا�ضة  املطلقة. هذا ب�ض������ورة عامة، ودرا�ضة الأ

فيها �ض������عوبة اأخرى، هي اأن �ض������ورية التي نعرفها الي������وم بحدودها احلالية 

دب العربي يف جامعة دم�سق. اأديب وباحث واأ�ستاذ الأ

العمل الفني: الفنان  اأحمد اليا�س

دب وحدة الأ

وبداية اليقظة العربية

❁

˜

❁❁
ل �سماقسل �سماقل �سماقسل �سماقسسل �سماقل �سماق ��أ.د. في�.د. في�
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جزء من �ض������ورية الطبيعية التي تعرف ببالد 

ال�ضام، والتي ت�ضمل �ض������ورية احلالية ولبنان 

ردن، هذه الوحدة الطبيعية  وفل�ض������طني والأ

جغرافي������اً وتاريخياً ولغًة وع������ادات وتقاليد 

آة واح������دة، يعك�ص هموم  دب م������را جعل������ت الأ

آمال ال�ض������عب الذي يعي�ص يف هذه املنطقة  وا

أتراحه، ببكائ������ه واأمله يف حياة  باأفراح������ه وا

حرة كرمية، ي�ضتمد من تاريخه بذور احلياة، 

لي�ض������اهم يف احل�ض������ارة العربي������ة احلديثة، 

ن�ضانية عامة.  وبالتايل يف احل�ضارة الإ

دبية يف  ول بد لفهم �ض������ورة احلي������اة الأ

هذه املنطقة من الوط������ن العربي من العودة 

اإىل التاريخ قلياًل وا�ضتقراء التطور ال�ضيا�ضي 

والجتماعي والثقايف لهذه البقعة من وطننا 

العربي الكبري. 

أو درا�ضة  لقد ارتبط تاريخياً اأي حديث ا

دب العربي احلدي������ث يف امل�رصق  تتن������اول الأ

العربي، و�ض������ورية جزء من������ه، باحلديث عن 

أو اليقظة العربية يف بداية  النه�ضة العربية، ا

هذا القرن. 

ولقد �ض������بقت اليقظة العربي������ة الوجود 

الغرب������ي يف ال�رصق �ض������نوات عدي������دة. وهذا 

الكونت بوتيت فيل، القن�ضل العام الفرن�ضي 

يف ب������ريوت يق������ول يف ع������ام 1888:      »اإننا 

أ�ض������باب هذه  . واأعاد ا
)1(

ن�ض������اهد بذور ثورة«

الثورة لنت�ض������ار التعلي������م ولتزايد اجلمعيات 

الثقافية وال�ضحف. فقد تزايدت املطبوعات 

العربية يف الفرتة ما بني 1904 و 1910 من 

29 اإىل 160 يف لبن������ان، وم������ن 3 اإىل 87 يف 

مة العربية«  �ض������ورية. وكان تعبري »يقظ������ة الأ

ا�ض������ماً ل�ض������حيفة �ض������درت يف باري�ص عام 

.1905

على اأن رد الفعل العنيف، الذي �ض������در 

أثر كبري يف  عن ال�ض������لطات الرتكي������ة، كان له ا

اإث������ارة العواطف الوطنية �ض������د ال�ض������لطات 

ال�ض������تعمارية الرتكية. ويف عام 1913 عقد 

ول، الذي �ضارك  يف باري�ص املوؤمتر العربي الأ

فيه اأع�ض������اء من كافة الوليات اخلا�ض������عة 

لال�ض������تعمار الرتكي. ون�ص البيان الذي ن�رص 

بعد املوؤمتر على خلق دولة عربية على �ضاكلة 

الدول الغربية الوطنية والعلمانية. 

وعندما رغب احللفاء ك�ض������ب العرب اإىل 

أثر دخ������ول تركيا احلرب اإىل جانب  جانبهم ا

أملانيا يف عام 1914 اأخذ الكولونيل الربيطاين  ا

لوران�ص ه������ذه املهمة على عاتقه  فات�ض������ل 

ب�رصيف مكة احل�ض������ني ابن علي عام 1915. 

ووقع املندوب ال�ض������امي الربيطاين يف م�رص، 

التي كانت اآنذاك حتت الو�ضاية الربيطانية، 

مع احل�ضني بن علي معاهدة مكة، التي تن�ص 

على اإن�ض������اء احتاد كونفدرايل حتت �ض������لطة 

احل�ض������ني. ميتد ه������ذا الحتاد م������ن البحر 

حمر حتى احلدود الرتكية، لي�ضمل �ضورية  الأ
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الطبيعية )بالد ال�ض������ام( واحلجاز والعراق. 

تراك  وا�ض������رتك العرب يف احلرب �ض������د الأ

بحما�ص كب������ري يف ع������ام 1916. ومع الن�رص 

وىل بداأت  امل�ض������رتك يف احلرب الكوني������ة الأ

الغ�ض������اوة ترتفع عن اأعني العرب واكت�ض������فوا 

خداع الفرن�ض������يني والنكليز عندما رف�ضوا 

تنفي������ذ معاهدة مك������ة بتحقيق ال�ض������تقالل 

نهم كانوا  الوطن������ي وقيام اململكة العربي������ة لأ

قد اتفقوا م�ض������بقاً مع رو�ضيا القي�رصية على 

اقت�ض������ام مناط������ق النفوذ يف ال�������رصق العربي  

مبا �ض������مي باتفاقية �ض������ايك�ص – بيكو، التي 

وقعت يف بيرت�ض������بورغ والتي ك�ضفتها �ضلطات 

الث������ورة البل�ض������فية يف رو�ض������يا ع������ام 1917. 

وهك������ذا تقا�ض������مت بريطانيا وفرن�ض������ا تركة 

مرباطورية الرتكية، فكانت �ضورية ولبنان  الإ

ردن  من ن�ض������يب فرن�ضا، وفل�ضطني و�رصق الأ

والعراق لربيطانيا. 

ببالدهم  الفخورون  ال�ض������وريون  و�ض������عر 

باإهانة بالغة لو�ض������عهم حتت و�ضاية اأجنبية، 

أثناء ال�ض������تعمار الرتكي  أنهم كانوا ا يف حني ا

ي�ض������كلون النخبة. فن�ض������ط الوطنيون العرب 

لنتزاع ا�ض������تقالل بالدهم وطرد الفرن�ضيني 

أر�ض������هم. ومل ي�ضتطع اجلرنال  والنكليز من ا

غورو، اأول مندوب �ض������امي فرن�ض������ي، دخول 

دم�ض������ق اإل بعد معركة حربية، خا�ضها �ضد 

ن������واة جي�ص يف �ض������ورية يف الرابع والع�رصين 

م������ن متوز  )يوليو( 1920 عل������ى اأن الثورات 

ا�ضتمرت متوالية هنا وهناك منذ عام 1921  

مروراً بالثورة ال�ض������ورية الكربى عام 1925، 

اإىل اأحداث 1936، وق�ضف دم�ضق باملدفعية 

والطائرات، اإىل اآخر ذلك من اأعمال املقاومة 

جنب������ي ومن  الوطني������ة �ض������د ال�ض������تعمار الأ

اأجل الوح������دة ويقول تقري������ر رفعه اجلرنال 

أنه يف  )�ض������اراي( اإىل اخلارجية الفرن�ض������ية ا

عام 1922 ن�ض������بت يف �ضورية وحدها خم�ص 

وثالثون ثورة قتل فيها خم�ض������ة اآلف جندي 

دب ب�ض������عره ون������رثه دوراً  فرن�ض������ي. ولعب الأ

وطنياً كبرياً يف حتري�ص احل�ص الوطني �ضد 

جنبي. ون�رصت مقالت كثرية  ال�ض������تعمار الأ

توؤك������د اأن الوحدة العربي������ة حقيقة معا�رصة 

أة يف  وتاريخية وت�رصب املث������ال باأملانيا املجزا

املا�ضي واملتحدة اليوم بقوتها وديناميكيتها. 

وا�ض������تفادت حركة التح������رر الوطني العربية 

الربيطانية  م������ن اخلالف������ات الفرن�ض������ية – 

لتعزي������ز مواقعها، وكذلك من ال�رصاعات يف 

أثنائها.  اأوروب������ا قبل احلرب العاملية الثانية وا

عل������ى اأن موقف ال�ض������لطات الفرن�ض������ية كان 

يتجاذب������ه املد واجلزر يف الر�ض������وخ ملطالب 

الوطنيني ال�ض������وريني والنكو�ص عندما تتيح 

الفر�ض������ة فقد وقعت يف عام 1936 معاهدة 

تن�ص على اعرتاف فرن�ضا با�ضتقالل �ضورية 

ونق�ضت احلكومة الفرن�ضية التفاق يف عام 
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1939، ففتحت ال�ضجون من جديد ل�ضتقبال 

حزاب واملنظمات  املعار�ضني لفرن�ضا، وحلت الأ

ال�ضيا�ضية والنقابية  واأحيل يف ني�ضان 1940 

�ضبعة وع�رصون ع�ض������واً من احلزب الوطني 

أملانيا،  اإىل املحاكمة بتهمة العمل مل�ض������لحة ا

ع������دام. وقد  وحكم عل������ى �ض������بعة منهم بالإ

ا�ض������تمرت الثورات وال�ض������طرابات املتتالية 

�ضد �ض������لطات الحتالل، مما جعل اجلرنال 

ديغول يقول عن �ض������ورية: »اإنها اأر�ص ملعونة 

لي�ص فيها �ض������وى فاكهة م������رة«. اإىل اأن نالت 

�ضورية بحدودها احلالية ا�ضتقاللها ال�ضيا�ضي 

يف 17 ني�ضان 1946. 

خرجت �ضورية من معركة ال�ضتقالل مثقلة 

بجراحها، فلقد اقتطع امل�ض������تعمر الفرن�ضي 

حمافظ������ة كاملة منه������ا، هي ال�ض������كندرونة 

)وقدمها اإىل تركيا لكي ل ت�ضرتك يف احلرب 

كرب، الذي اأ�ضاب  الكونية الثانية( واجلرح الأ

�ض������ورية، متثل يف اإن�ض������اء دولة اإ�رصائيل على 

تخوم حدودها اجلنوبية. 

قطاعية الكبرية  وقد �ضارعت الفئات الإ

املتحالفة مع الربجوازيني والع�ض������ائريني اإىل 

قطف ثمار الن�ض������ال اجلماهريي يف �ض������بيل 

ال�ض������تقالل، فت�ضلمت من امل�ض������تعمر قيادة 

البالد �ضيا�ض������ياً، وكانت متلك ثروات البالد 

وحتتكر �ض������ناعتها وجتارتها، ومل تكن مهتمة 

نتاج الوطن������ي، بل احتكرت  كث������رياً بتنمية الإ

ال�ضوق وتعهدت ب�ض������مان م�ضالح امل�ضتعمر 

مقابل عمولة تقب�ض������ها منه، وتبقى ذياًل له، 

فباتت ل تنتج اإل ما ي�ض������اء امل�ضتعمر وما ل 

يرغب يف ت�ضديره اإليها. 
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وا�ض������تفاد هذا التحالف من دخول راأ�ص 

مريكي كطرف �ض������عى اإىل اأن يكون  امل������ال الأ

بدياًل لال�ض������تعمارين الفرن�ض������ي والنكليزي 

لتدعيم نفوذه القت�ضادي. 

وكان على الطرف املقابل حتالف مغاير 

مناق�ص بطبيعته لال�ضتعمار واأعوانه وموؤلف 

أق�ض������ام الربجوازية الوطنية والفالحني  من ا

و�ضغار املالكني الزراعيني والفقراء والطبقة 

العاملة. وق������د اأدركت اأطراف هذا التحالف 

اأن ن�ضالها يف �ضبيل التحرر يجب اأن ل يتجه 

جنبي فق������ط، بل ينبغي اأن  اإىل امل�ض������تعمر الأ

يقرتن بالن�ض������ال �ض������د الفئات، التي حتاول 

احللول حمل امل�ض������تعمر، م�ض������تبدلة بالقيود 

جنبية قي������وداً حملية ذات طابع وطني يف  الأ

الظاه������ر، ولكنها من حيث املحتوى والنتائج 

جنبي. فاأن�ض������اأت  ل تختلف ع������ن قي������ود الأ

ه������ذه الفئات حركاتها ال�ضيا�ض������ية واأحزابها 

أبرزه������ا حزب البعث العربي  )التي كان من ا

ال�ض������رتاكي واحلزب ال�ض������يوعي وعدد من 

حزاب الوحدوية ال�ضرتاكية( وقد ت�ضمنت  الأ

حزاب واحلركات ال�ضيا�ض������ية  برامج هذه الأ

اجلدي������دة، اإىل جان������ب �ض������عار التح������رر من 

ال�ضيطرة ال�ض������تعمارية وحماربة المربيالية 

وال�ض������هيونية، �ض������عارات تدع������و اإىل التحرر 

جنبية وو�ضع حد  من �ضيطرة الر�ض������اميل الأ

�ضالح الزراعي وتاأمني  لال�ضتغالل وحتقيق الإ

تطور �رصيع لل�ضناعة الوطنية والتاأكيد على 

حقيقة الوحدة العربية. 

ربعينات وبداية  أواخ������ر الأ نح������ن اإذاً يف ا

اخلم�ض������ينات اأمام جتربة اجتماعية جديدة  

عربت عن نف�ض������ها تعبرياً وا�ضحاً منذ انتهاء 

احلرب الكونية الثانية، حيث عانت �ض������ورية 

من اأزمات �ضيا�ضية م�ضتمرة، دلت على عجز 

ال�ض������لطة وف�ضلها يف حل الق�ض������ايا الوطنية 

والجتماعي������ة، وعا�ض������ت ف������رتة انقالب������ات 

، خ�ضع 
)2(

ع�ض������كرية ما بني 1949و 1954.

حكام العرفية واملعتقالت  ال�ض������عب فيها لالأ

وال�ض������جون. و�ض������هدت مرحلة م������ا ميكن اأن 

ي�ضمى بالتوازن الطبقي ما بني عامي 1954 

و 1958 حي������اة دميقراطية، متيزت بنهو�ص 

�ضعبي وا�ضع �ضد الأحالف ال�ضتعمارية، التي 

�ضهدتها املنطقة وهياأت لقيام الوحدة ما بني 

القطرين ال�ض������وري وامل�رصي يف عام 1958. 

ولكن �ضقوط الوحدة دل على الدور املتاآمر، 

قطاعية ال�ضورية،  الذي لعبته الربجوازية والإ

أثناء حكم الوحدة،  وعلى غياب الدميقراطية ا

قطاع اإىل  فعادت الربجوازية املتحالفة مع الإ

ال�ض������لطة ال�ضيا�ض������ية بعد النف�ضال يف عام 

1961، وا�ض������تمرت حتى ع������ام 1963، حيث 

ب������داأت مرحل������ة جديدة وحا�ض������مة يف تاريخ 

�ضورية بقيادة حزب البعث العربي ال�ضرتاكي 

خرى، التي  والق������وى الوطنية والتقدمي������ة الأ
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وجهت �رصبات موجعة للهيكل القت�ض������ادي 

جنبية، وو�ض������عت  قطاعي وللر�ض������اميل الأ الإ

�ض������ورية باجتاه التطور والتنمية ال�ضرتاكية. 

وميكن القول اإنه كان لعدوان حزيران 1967، 

ر�ص،  �ضافة اإىل احتالل الأ الذي هدف، بالإ

أثراً بالغاً يف تعميق  �رصب احلركة الوطنية، ا

الجتاه الوطني التقدمي املعادي لال�ضتعمار 

باأ�ضكاله القدمية واحلديثة. 

بع������د اأن حاولنا اأن نقدم عر�ض������اً �رصيعاً 

للتطورات ال�ضيا�ض������ية والجتماعية �ضنعر�ص 

ملحة �رصيعة للواقع الثقايف الذي واكب هذه 

التطورات ال�ضيا�ضية. 

لقد كانت احلي������اة العلمية والثقافية يف 

بالد ال�ض������ام يف القرن التا�ضع ع�رص مبدلولها 

املتعارف عليه حمدودة النطاق، وكان الفكر 

�ضنة،  يف �ض������به غيبوبة، �ض������فدته التقاليد الآ

أتيح له اأن ينهل ر�ض������فات من املدار�ص  وم������ن ا

الدينية وكان ذا ميل للبحث والدر�ص ومعاناة 

أيناه ينظم ال�ض������عر  دب مبفهومه القدمي را الأ

وير�ضع الر�ضائل الديوانية.. 

أدباء الع�رص  دب الذي تركه ا أ الأ وحني نقرا

ألواناً من اأدب �ض������عيف مهلهل  أ ا املن�رصم نقرا

كبري ال�ضبه باأدب ع�رص النحطاط. 

وحني تاأ�ض�ض������ت املدار�ص املدنية يف بالد 

ال�ض������ام، كان التدري�ص فيه������ا باللغة الرتكية 

أ�ض������اتذة  حت������ى اللغة العربية كان يدر�ض������ها ا

أتراك لي�ضت لهم ال�ضليقة العربية.  ا

وهكذا فر�ص العثمانيون خالل حكمهم 

أبناء العرب.  الطويل تعليم لغتهم فر�ضاً على ا

فكان اأن ازداد �ض������قم العربية وهزال احلياة 

الفكري������ة، على اأن الن�ض������مات التي هبت من 

قطار  أوروبا ومن م�رص التي �ضبقت �ضائر الأ ا

العربية يف التخل�ص من ال�ضيطرة العثمانية، 

أث������ارت يف نف�ص غ������ري واحد م������ن رجالت  ا

دباء  الفكر نزع������ة الروح القومي������ة. وكان الأ

واملفكرون يخ�ض������ون البوح مبا يف نفو�ضهم.. 

فكان������وا يحاولون الفرار اإىل ج������و بعيد عن 

آرائهم  ال�ض������يطرة لي�ض������تطيعوا التعبري ع������ن ا

فمنهم من �ض������افر اإىل م�رص ومنهم من ق�ضد 

باري�������ص ولن������دن فاأتت �ض������يحاتهم من بعيد 

اإىل اأن اأعلن الد�ض������تور العثماين �ضنة 1908 

ل�ض������نة متدح الد�ض������تور وتذم  فانطلق������ت الأ

ال�ضتبداد والت�ضلط وتاأمل بزوغ فجر جديد 

ت�رصق �ضم�ض������ه على العرب ليتاح لها التحرر 

دب يف  وال�ضري يف ركب احل�ض������ارة. وظل الأ

تل������ك الفرتة التي �ض������بقت احل������رب العاملية 

وىل ي�ض������ري متئد اخلطا، حيث ال�ضتعمار  الأ

الرتكي ما يزال يفر�������ص لغته، فالرتكية هي 

التي تر�ضم خطوط الثقافة العامة، والن�ضيء 

ال�ض������وري يتلقى درو�ض������ه بلغ������ة جنكيز خان 

والقارئ العربي يو�ضع نطاق ثقافته، ويغذي 

نهمه ال�ضيا�ضي من الكتب وال�ضحافة الرتكية 

متام  والط������الب يتجه������ون اإىل ا�ض������تانبول لإ
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درا�ض������اتهم يف جامعاتها. وقليلون هم الذين 

يتجه������ون اإىل جامعات الغ������رب اإىل اأن كانت 

وىل 1918 حيث  نهاي������ة احلرب الكوني������ة الأ

أ�ض�ضت يف  تراك عن البالد العربية وا جال الأ

�ضورية حكومة عربية برئا�ضة امللك في�ضل. 

وكان التعري������ب اأوىل املهمات التي عنيت 

بها احلكومة اجلديدة، فاأعلنت اللغة العربية 

دباء  لغة ر�ض������مية للب������الد. وانربى كب������ار الأ

والكت������اب اإىل مزاولة مهم������ة تعريب الكتب 

املدر�ضية، ول ميكننا هنا اإغفال الدور البارز 

الذي لعبه �ضاطع احل�رصي وحممد كرد علي، 

ول وزي������راً للمعارف يف حكومة امللك  كان الأ

في�ض������ل، وعمل الثاين على تاأ�ضي�ص » املجمع 

أواخ������ر خريف 1918  العلم������ي العربي » يف ا

وعني رئي�ضاً له يف حزيران 1919. 

ولق������د كان تاأ�ض������ي�ص املجم������ع العلم������ي 

العرب������ي ظاهرة حية يف تاريخ الفكر العربي 

يف �ض������ورية، وكان ا�ض������م حمم������د ك������رد علي 

ك�ض������حفي وباحث وموؤلف قد تعدت �ضهرته 

قطار العربية واإىل  بالد ال�ض������ام اإىل جميع الأ

أو�ضاط امل�ض������ت�رصقني يف الغرب، فاأخذ على  ا

عاتقه اأن يجعل من هذا املجمع بيئة علمية 

آدابها واإحياء  مهمتها �ض������ون العربية ون�������رص ا

خمطوطاته������ا وتعريب ما ينق�ض������ها من كتب 

العل������وم وال�ض������ناعات والفنون ع������ن اللغات 

وروبية وتاألي������ف ما حتتاج اإليه من الكتب  الأ

املختلفة املو�ضوعات. 

ومل مي�ص على تاأ�ضي�ص املجمع �ضنة حتى 

كان قد انتخب اأع�ضاءه املرا�ضلني من ال�رصق 

أكابر  والغرب وجلهم من ف�ضالء الباحثني وا

امل�ض������ت�رصقني، فكانوا يواف������ون جملة املجمع 

ببحوثهم ودرا�ض������اتهم، وكلها ترمي اإىل بعث 

تراثنا القدمي، وتطوير اللغة، ون�رص الذخائر 

من خمطوطاتنا. 

وكان للمحا�رصات التي يلقيها اأع�ض������اء 

أثره������ا يف تلقي������ح عقول النا�ض������ئة  املجم������ع ا

جداد  وتزويدها بثمار املعرفة وحتبيب لغة الأ

اإليها، ل �ضيما بعد اأن اأ�ضبحت املدر�ضة تلعب 

دورها يف تن�ضئة الطالب على حب العربية. 

وثمة ظاهرة ل تقل اأهمية عن تاأ�ض������ي�ص 

املجم������ع العلمي، وهي )اجلامعة ال�ض������ورية( 

فف������ي اخلام�ص ع�������رص من حزي������ران 1923 

أ�ض�ض������ت اجلامعة ال�ضورية موؤلفة من املجمع  ا

العلمي العربي، ومن كليتي احلقوق والطب. 

لتكوين جامعة عربية لل�ضام باملعنى اجلامعي 

الذي يفهمه العلماء. 

وبداأت تتعرث يف �ض������ريها، وكان التدري�ص 

يف اجلامع������ة باللغ������ة العربي������ة، وهن������ا لبد 

اأكرثهم تركية لتخرجهم  �ض������اتذة وثقافة  لالأ

يف جامعة ا�ض������تانبول. من اللجوء اإىل تعريب 

حما�رصاتهم فلقوا الكثري من العناء، ول �ضيما 

أ�ض������اتذة كلية الطب حني كانوا يلجوؤون اإىل  ا

أوا يف  تعريب امل�ض������طلحات العلمية، وقد را
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امل�ض������طلحات القدمية التي ا�ضتعملها اأطباء 

العرب من الرازي اإىل ابن �ضينا مادة خ�ضبة 

اأعانتهم على تعريب امل�ضطلحات الطبية. 

وق������د حال الفرن�ض������يون دون ا�ض������تكمال 

عنا�رص اجلامع������ة بفروعها املختلفة، وحالوا 

أك������رث من مرة اأن يغلق������وا كلية احلقوق التي  ا

اعتربوها بيئة خطرة �ض������د النفوذ الفرن�ضي 

وكانوا يح�ض������بون اأكرب ح�ضاب لثورة ال�ضباب 

اجلامعي������ني وتكتله������م، وكان������وا ياأملون من 

البعوث الت������ي ير�ض������لونها اإىل جامعاتهم يف 

فرن�ض������ا اأن يعودوا )متفرن�ض������ني( وقد خمد 

�ضعورهم الوطني فخاب ظنهم ورجع اأكرثهم 

أ�ضد  مزود بثقافات علمية وهم اأكرث وطنية وا

حما�ضاً. 

أن�ضاأت كليات  وحني مت اجلالء يف 1946 ا

داب، والعلوم، والهند�ضة، والرتبية  جامعية لالآ

وتكونت بذلك اجلامعة ال�ضورية تكوينا وا�ضعاً 

أ�ض������بحت بنية علمية ازدهرت العربية يف  .وا

ربوعها ازدهاراً ح�ضناً. 

كب������ري  وهن������اك ظاه������رة ذات م�ض������ا�ص 

يف م�ض������مار احلي������اة الثقافية وال�ضيا�ض������ية 

والجتماعي������ة وهي ال�ض������حافة فقد عرف 

تراك عدة �ضحف  ال�ض������وريون قبيل جالء الأ

عربي������ة حم������دودة النط������اق، ل ت������كاد تلتمع 

حتى تخب������و وتنطفئ، ثم كان احلكم العربي 

ف�ض������درت عدة �ض������حف، ودخل الفرن�ضيون 

فحدوا من حرية ال�ضحافة. 

دبية النه�ضة  وقد رافقت ال�ض������حافة الأ

ال�ضيا�ضية بكافة مراحلها، اإذ مل يكن من املا�ضي 

دب وال�ض������حافة بل  القريب ثمة فرق بني الأ

دب������اء الذين يكتبون  كانت ال�ض������حافة بيد الأ

املقالت ال�ضيا�ضية والجتماعية والدرا�ضات 

دبية.  الأ

دبية يف �ضورية  أ تاريخ ال�ضحافة الأ ويبدا

ب�ض������دور جملة »املقتب�ص« �ضنة 1906 ملحمد 

كرد علي. فهي اأول جملة �ض������درت يف دم�ضق 

لتعنى بحركة الفكر ث������م حتولت اإىل جريدة 

�ضيا�ض������ية. وظه������رت يف الفرتة التي �ض������بقت 

وىل عدة جمالت مل تع�ص  احلرب العاملي������ة الأ

طوياًل ولكنها كانت �ضجاًل للتيارات الفكرية 

دباء وال�ضعراء يف تلك  التي تر�ضم هواج�ص الأ

الفرتة. 

ثم �ضدرت جملة »املجمع العلمي العربي« 

�ض������تاذ كرد علي �ضجاًل �ضادقاً  وقد جعلها الأ

كادميي������ني يف اللغ������ة وما ميت  ملباحث������ات الأ

ب�ض������لة اإىل ترقية العربية، وماتزال ت�ض������در 

حتى اليوم واأ�ضبح ا�ضمها » جملة جممع اللغة 

العربية بدم�ضق ». 

أيام ال�ضتعمار الفرن�ضي جملة  و�ض������درت ا

دبي������ة » وكانت ذات نزعة حرة  » الرابطة الأ

دب و�ضيلة لر�ضم اخلوالج القومية.  جعلت الأ

دبية.  وهي ل�ض������ان حال جمعي������ة الرابطة الأ

التي دعا اإىل تاأ�ضي�ض������ها خلي������ل مردم. وقد 
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�ضاق الفرن�ضيون باجلمعية واملجلة فاأ�ضدروا 

اأمراً باإغالقها ومل يكد ي�ض������در العدد التا�ضع 

وىل.  من املجلة اأي قبيل اأن تتم �ضنتها الأ

ويف �ضنة 1923 �ض������درت جملة »امليزان« 

أن�ض������اأها اأحمد �ضاكر  أ�ض������بوعية ا وهي جملة ا

دب التف حول  الكرم������ي، تعني بالنق������د والأ

حمررها طائفة من ال�ضباب املجددين الذين 

اأخذوا على عاتقهم جماراة التيارات الفكرية 

دب وقد �ضاروا  احلديثة وحتطيم اأ�ض������نام الأ

على نهج طه ح�ضني والعقاد واملازين. ولكنها 

مل تع�ص طوياًل ب�ضبب موت موؤ�ض�ضها. 

أريد اأن اأعر�ص هنا لكل ال�ضحف  ل�ضت ا

دبية التي ظهرت يف �ض������ورية،  واملج������الت الأ

دبية  ولكنني اأردت الملاح اإىل اأن ال�ضحافة الأ

دبية  م������ن العوامل التي مه������دت للمواهب الأ

أن تلتم������ع. فقد ظه������رت خالل  والفكري������ة ا

أدبية كثرية  ه������ذه الفرتة �ض������حف وجم������الت ا

منها »املحافظة« ال�ض������لفية ومنها امل�ضتجيبة 

لنزعات التطور. 

ويف الف������رتة التي حمي فيها ال�رصاع بني 

املجددي������ن واملحافظني يف م�رص، �ض������درت 

جملة »احلدي������ث« حتمل ر�ض������ائل التجديد، 

وقد قوبلت من ال�ضلفيني بكثري من الوجوم. 

بينما ا�ضتقبلها ال�ض������باب بكثري من الرتحاب 

واعتربوها بداي������ة مرحلة جديدة يف جماراة 

التي������ارات الفكري������ة الت������ي تبناه������ا زعماء 

التجديد. 

وقد �ض������در منها /32/ جملداً بدءاً من 

ع������ام 1927 حتى ع������ام 1959 حيث توقفت 

ألغت الدولة امتيازات  عن ال�ض������دور بعد اأن ا

ال�ضحف وتولت ر�ضمياً �ضوؤون الن�رص. 

فاملدر�ض������ة وال�ض������حافة واملجمع العلمي 

العربي واجلامعة ال�ض������ورية خمتلف كلياتها، 

اإن كل ما �ض������در عن ه������ذه البيئات الفكرية 

والثقافية وم������ا تفاعل من اأجوائها هو الذي 

دب مع  دبية، وق������د تطور الأ مه������د للحياة الأ

تطور احلياة الفكرية. 

أبرز املكونات الثقافية  وميك������ن اأن نحدد ا

والفكرية لهذا الو�ضط ال�ضيا�ضي والجتماعي 

ربعينات كما يلي:  منذ الأ

1- الثقافة القومية، التي متثلت بكتابات 

براز النهو�ص  املوؤلفني، الذين كر�ضوا نتاجهم لإ

مة  القوم������ي، وكان هوؤلء يوؤمن������ون ببعث الأ

العربية، لتعود للم�ض������اهمة يف بناء احل�ضارة 

أبرزهم ق�ضطنطني  ن�ض������انية اجلديدة. من ا الإ

ر�ض������وزي وعبد اهلل العاليلي  زريق وزكي الأ

ومي�ضيل عفلق و�ضالح البيطار 

قليمي������ة، التي مثلها نتاج  2- الثقافة الإ

القوميني ال�ض������وريني، الذين يقيدون عملهم 

واآفاق ن�ضالهم �ضمن حدود �ضورية الطبيعية 

) بالد ال�ضام (. فكانت كتابات انطون �ضعادة 

و�ضفيق معلوف وغريه. 

جنبية، الت������ي اأثرت عن  3- الثقاف������ة الأ
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طريق الرتجمة والت�ض������ال ال�ضخ�ضي، حيث 

ول، بينما كان  احتل������ت الرتجم������ة املق������ام الأ

ن عدد  الطري������ق الثاين حم������دود الفعالية، لأ

الذين يعرفون لغة اأجنبية غري الفرن�ضية كان 

أتقنوا  �ض������ئياًل جداً وكذلك كان عدد الذين ا

ثار  الفرن�ض������ية بدرجة متكنهم من متابعة الآ

دبية.  الأ

وميك������ن القول اإن حرك������ة الرتجمة بلغت 

أوا�ضط اخلم�ضينات ذروة من الكم والنوع  يف ا

مل ي�ض������بق لها مثيل يف تاريخ �ضورية الثقايف. 

ثار الت������ي ولدها  أب������رز الآ أه������م وا وكان م������ن ا

جنبية غزو الوجودية،  الحتكاك بالثقافة الأ

أبرز  أ�ض������بحت يف تل������ك املرحلة م������ن ا التي ا

اأعمدة الفكر والثقافة، وغدا �ضارتر علماً يف 

دبية باأفكاره وكتبه.  ال�ضاحة الأ

املارك�ض������ية  للثقاف������ة  كان  أن������ه  ا عل������ى 

وال�ض������رتاكية عموماً اأثر يف التكوين الثقايف 

والفك������ري للمجتمع العربي يف �ض������ورية عن 

طريق الدرا�ض������ات واملوؤلف������ات، التي ن�رصها 

كتاب مثل عم������ر فاخ������وري ورئيف خوري. 

عمال املرتجمة يف تلك  ويالحظ املتتب������ع لالأ

دب الرو�ضي وكثري  الفرتة اأن معظم روائع الأ

من الدرا�ضات قد ترجمت ون�رصت. 

ونتيج������ة حلركة التمدن و من������و التعليم 

وازدهار ال�ضحافة والتطور ال�ضيا�ضي وبروز 

الطبقة الو�ض������طى وعوامل اجتماعية اأخرى 

دبية بالظهور  بداأت املدار�ص والتجمعات الأ

على ال�ض������احة، حيث كان ال�رصاع العقائدي 

أ�ض������ده ب������ني ثالثة اجتاهات رئي�ض������ية،  على ا

دبي بو�ضوح، وهي :  نتاج الأ متثلت يف الإ

1- الجتاه الديني ال�ضلفي، الذي مت�ضك 

دبية التقليدية. وكان ممثلو هذا  ن������واع الأ بالأ

دبية  الجت������اه ينظرون �ض������ذراً اإىل الفنون الأ

احلديثة وي�ض������تندون اإىل خلفية فكرية �ضلبة 

يديولوجية الدينية العريقة.  تغرتف من الإ

2- التيار الي�ضاري، الذي يعترب النماذج 

دبية والفكرية ال�ض������وفيتية مثاًل اأعلى له.  الأ

ويج������د يف املارك�ض������ية وتعاليمه������ا كمنهج يف 

احلياة الجتماعية �ضنداً فكرياً. 

3- التي������ار القومي النا�ض������ئ، الذي كان 

كتاب������ه يلتفون ح������ول حزب البع������ث العربي 

ال�ض������رتاكي ومبادئ������ه القومي������ة. وكان هذا 

التيار يفتق������ر اإىل اإيديولوجي������ة مميزة ذات 

يديولوجية  بعد فل�ضفي، ميكن اأن ت�ضاهي الإ

أو املارك�ضية، وتت�ضع يف الوقت نف�ضه  الدينية ا

للفك������ر القومي. ومن هنا ح������اول كتاب هذا 

التيار اأن يعرثوا يف الفل�ض������فة الوجودية على 

أنه مل يكن من ال�ضهل التو�ضل  �ضالتهم. على ا

فكار الوجودية  اإىل نوع من التوفيق ب������ني الأ

نف�ض������هم  أباح هوؤلء الكتاب لأ والقومية، لذا ا

فكار الوجودية.  حرية الت�رصف بالأ

يف احلديث عن احلياة الثقافية ل ميكن 
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اأن نغفل اأهمي������ة ودور الروابط واجلمعيات 

دبي������ة والفكري������ة، التي كانت  والن������دوات الأ

دوات الف�ض������لى للتعب������ري ع������ن الن�ض������اط  الأ

ر�ص  الفك������ري والثقايف، نذكر منها رابطة الأ

واأهل الق�ض������ية، ورابطة الكتاب ال�ض������باب، 

أبرز  دب اجلدي������د، ويظل م������ن ا ورابط������ة الأ

التطورات الثقافية يف ه������ذه املرحلة ظهور 

عمال  تيار الواقعية ومنوه يف كل الفنون والأ

دبية، فه������و املذهب الوحي������د الذي وجد  الأ

أدبية كان لها �ض������اأنها  تعبرياً ل������ه يف منظمة ا

يف التطور الثقايف والفكري منذ عام 1950، 

دباء واملثقفني اإىل  حيث تداعى لفيف من الأ

اإن�ض������اء رابطة، اأطلقوا عليها ا�ض������م »رابطة 

الكتاب ال�ضوريني« وقد عرف موؤمتر الرابطة 

دب بو�ض������فه  جتربة اجتماعية مكثفة يف  الأ

فرد موهوب، ت�ض������ور بيئة م������ن خالل ذاته، 

وت�ض������ارك يف حياة �ضعبه وتطويرها يف �ضبيل 

ديب متحي������ز تلقائياً،  جمتم������ع اأح�ض������ن. والأ

واٍع جتربته، يعي�ض������ها بكل ما ميلك من حب 

وثقافة وموهبة، وهو ي�ض������تقي كل �ض������يء من 

 .
)3(

واقعه احلي.

أي�ض������اً ق�ض������ية الف�ضحى  وعالج املوؤمتر ا

والعامية واإحياء الرتاث العربي وو�ض������عه يف 

أ�ض������ا�ص منهج علمي،  اإط������اره التاريخي على ا

مبني عل������ى النظري������ات العلمي������ة يف تطور 

املجتم������ع والتاريخ. واأكد �رصورة م�ض������اهمة 

الكت������اب الفعالية يف اإذكاء ال������روح الوطنية 

�ض������د امل�ض������تعمر وم������ن اأجل الوح������دة، ويف 

حماربة الجتاهات ال�ض������تعمارية يف الثقافة 

والن�ض������ال من اأجل الدميقراطي������ة والدفاع 

عنه������ا، وطال كذل������ك بدميقراطي������ة التعليم 

مية  وىل وحمو الأ والزاميت������ه يف مراحل������ه الأ

ومكافح������ة املوؤث������رات الثقافية، التي ت�ض������يع 

امليوعة والياأ�ص والقل������ق والنحالل اخللقي 

والنزعات الطائفية. 

ولقد كانت ال�ض������لطة ال�ضيا�ض������ية دائما، 

قوى يف التنظيم ال�ضيا�ضي  بو�ضفها احللقة الأ

للمجتم������ع وباعتباره������ا متثل م�ض������الح هذه 

أو تلك    الطبقة الجتماعية ا

أو ذاك النمو  دبي ا تتيح لهذا الجت������اه الأ

أو ذاك  أو تلج������م ه������ذا الجت������اه ا والتط������ور ا

وفقاً مل�ض������احلها. وميكن القول اإن ال�ضلطة 

يف �ض������ورية بعد عام 1963 ق������د لعبت دوراً 

اإيجابياً ل�ضالح اأدب جماهريي يهتم مب�ضاكل 

النا�ص وي�ض������اعد على تطويرهم وو�ضعهم يف 

الجتاه ال�ض������حيح لبن������اء املجتمع اجلديد. 

فتمي������زت هذه املرحل������ة بالهيمن������ة الكاملة 

للدولة �ضيا�ض������ياً وثقافياً، باإعادة بناء النظام 

ال�ضحافة  وتاأميم  القت�ضادي والجتماعي، 

عالم وكان م������ن نتيجة ذلك اأن  وو�ض������ائل الإ

اأ�ضبح الكتاب اأقل ات�ضال بال�ضيا�ضة اليومية 

اإذ حترروا م������ن املطالب اليومية امللحة مما 



14�

دب وبداية اليقظة العربية وحدة الأ

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

¥µ

دبية  عمال الأ نتاج الأ أكرث تفرغ������اً لإ يجعلهم ا

التي ت�ضتغرق وقتاً اأطول )كالرواية(.

وعلى الرغ������م من اأن تاأميم ال�ض������حافة 

أثر يف اأو�ض������اع كثري  عالم ق������د ا وو�ض������ائل الإ

من الكتاب، وت�ض������من يف جانب منه حتديد 

أثر  احلرية الفكرية فاإنه من نحو اآخر كان له ا

دباء اإذ وفر  وا�ضح يف تغيري حياة الكتاب والأ

لهم ا�ضتقراراً مادياً اأف�ضل ورفع من امل�ضتوى 

التعليم������ي والثقايف للعاملني يف ال�ض������حافة 

أتيح للجامعيني اأن يجدوا طريقهم  دب، وا والأ

دبية التي ت�رصف  اإىل ال�ض������احة ال�ضيا�ضية والأ

الدولة عليها. 

دبي������ة واهتمام  وكان لتع������دد املجالت الأ

دب والفكر  ال�ض������حافة اليومية ل�ض������وؤون الأ

اأهمي������ة يف تكوين احلياة الثقافية والفكرية، 

وكذلك للتط������ور التعليمي الكبري يف خمتلف 

م�ضتوياته، حيث �ضمل التعليم املجاين جميع 

املراح������ل التعليمية مبا يف ذلك الدرا�ض������ات 

اجلامعية والعليا وازداد عدد اجلامعات اإىل 

أربع جامعات كربى وع�رصات املعاهد الفنية  ا

واملتخ�ض�ضة. 

داب  وق������د عك�ض������ت رعاي������ة الدولة ل������الآ

أثره������ا  والفن������ون بتاأ�ض������ي�ص وزارة للثقاف������ة ا

اليجابي يف تن�ض������يط املن������اخ الثقايف العام، 

واإحداث تغيري يف �رصوطه ل�ضالح منو الفنون 

�ض������افة اإىل ما  دباء. بالإ التي حتتاج لتفرغ الأ

قدمته الدولة من ت�ضجيع لرتجمة الق�ض�ص 

جنبية الثقافية وكذلك  ثار الأ والروايات والآ

طباع������ة املجموعات الق�ض�ض������ية والروايات 

دبية.  ثار الأ وغريها من الآ

كرث اأهمية ه������و ازدياد ثقة  وال�ض������يء الأ

الكتاب ال�ض������وريني باأنف�ض������هم بعد اأن جربوا 

دبي������ة التقليدية  �ض������كال الأ اخل������روج على الأ

واأ�ضابوا جناحاً م�ضجعاً مما زين لهم اقتحام 

أبوابها الوا�ضعة.  دبية احلديثة من ا الفنون الأ

و�ض������ط هذا الو�ض������ط ال�ضيا�ضي والثقايف 

والجتماعي ن�ض������اأ اأدب �ضوري حديث �ضغلت 

الرواية كفن اأدبي وليد م�ضاحة وا�ضعة �ضمن 

اإطاره .

1- امل�ساألة ال�سورية املزدوجة – ترجمة اللواء جرائيل بيطار – مي�سيل كاتبة.

2-  1- يف 30 / 3 / �1�4م انق���اب ح�سن���ي الزعي���م 2- 1�4�/8/14م انق���اب �سام���ي احلن���اوي،  3-

�1�4�/12/1 انق���اب اأدي���ب ال�سي�سكل���ي، �1��1/11/2م ع���اد ال�سي�سكل���ي وق���اد انقاب���ًا اآخر حكم 

مبوجبه الباد مبا�رسة بعد اأن كان يحكمها من خلف ال�ستار .

3- حنا عبود، املدر�سة الواقعية يف النقد العربي �س �18�/18

الهوام�ش



1�0

بني ب�رصى وتدمر

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

أمام مو�ض������وع يتعلق يف درا�ض������ة مدينتني لعبتا يف تاريخ �ضورية  ن ا نحن الآ

أ�ض�ضا  والعامل العربي دور الريادة يف الرتاث واحل�ض������ارة والتاريخ واملعا�رصة، وا

اأركان دول عربي������ة كانت اأمنوذجاً ملثلني نوعاً ما متباينني اأحدهما ت�ض������كلت 

ببطء ولكن دميومتها ا�ضتمر طوياًل، 

خرى نه�ض������ت ب�رصع������ة وزالت ب�رصعة. وكل من������وذج من هذه النماذج  والأ

كانت له مرتكزاته واإيديولوجيته اخلا�ض������ة به، ونود هنا اأن نو�ضح �ضمن هذا 

أو التباين،  ط������ار منوذج التواأمة يف التوافق بني املدينتني مع اأوجه املطابقة ا الإ

بحاث اأخرى م�ضتقبلية.  ولتكون هذه الدرا�ضة منوذجاً لأ

ثار )�سورية(. باحث يف الآ

العمل الفني: الفنان مطيع علي

بني ب�رصى وتدمر
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وحت������ى ل نطيل احلديث كث������رياً نود اأن 

تية:  مور �ضمن املوا�ضيع الآ نح�رص هذه الأ

أه������م املحطات  1 - تاري������خ اململكت������ني وا

التاريخية.

2 –املعطي������ات التي اأدت اإىل ن�ض������وء كل 

مدينة.

3 – تطور التنظيم العمراين.

ثري يف كل مدينة. 4 – الرتاث الأ

 اأوًل - تاري���خ اململكت���ني واأه���م املحطات 

التاريخية: 

ارتك������زت كلت������ا اململكتني يف ن�ض������وئهما 

عل������ى العن�رص العرب������ي، ففي ب�������رصى كان 

مركز عا�ضمة اململكة النبطية التي اتخذت 

يف بداي������ة اأمره������ا من البرتاء عا�ض������مة لها، 

 وه������ذه اململكة 
)1(

ثم انتقل������ت اإىل ب�������رصى.

ت�ض������كلت وتكونت من قبائل عربية تواجدت 

يف املنطق������ة منذ اآلف ال�ض������نني، حيث كانت 

حتل يف املنطقة قادمة من اجلزيرة العربية 

ثم تتوزع يف منطقة بالد ال�ض������ام، وكان هذا 

مر يتم على �ض������كل موج������ات. واأهم هذه  الأ

القبائل والت������ي مّت توثيق وجودها من خالل 

الن�ض������و�ص التاريخية واأخذت يف ال�ضتقرار 

ول ق. م وحت������ى الفتوحات  ل������ف الأ من������ذ الأ

يدوميني  راميني – الإ �ض������المية الآ العربية الإ

الغ�ضا�ض������نة.   نب������اط –  الأ ال�ض������فويني –   –
وكان لهذه القبائل تو�ضع جغرايف حمدد مع 

التداخل بن�ضب معينة من التمازج والختالط 

)2(
قليمي. قامة والتزامن والتبادل الإ يف الإ

قليمي  وقد مت النت�ضار وال�ض������تقرار الإ

�ض������من اإطار تاريخي وجغرايف يف اآن واحد، 

ول قبل امليالد كانت  ل������ف الأ فاملنطقة يف الأ

رامية يف بالد ال�ضام،  ت�ضكل اإحدى املمالك الآ

أوا�ض������ط  ثناء ب������داأت تتجه من ا ويف تل������ك الأ

اجلزي������رة العربية باجت������اه ال�ض������مال قبائل 

يدوميني، وكانت اأهم  عربية عرفت با�ضم الإ

مراكز ا�ضتقرارهم �ض������مال اجلزيرة العربية 

ردن، ثم ت������ال ذلك وبفرتة وجيزة  وجنوب الأ

موج������ات اأخرى ب������داأت منذ القرن ال�ض������ابع 

نباط. وقد تعاي�ض������وا  ق. م وعرف هوؤلء بالأ

يدومي������ني يف منطقة جغرافية واحدة  مع الإ

ويف نف�ص الزمن يف �ض������مال اجلزيرة العربية 

م�ضاحلهم،  وترابطت  وت�ض������اهروا  ردن  والأ

أثروا التو�ض������ع �ض������مالً حتى بلغت  أنه������م ا اإل ا

حدودهم ال�ض������مالية جنوب �ضورية مبا فيها 

منطقة دم�ض������ق وباديتها ال�رصقية واجلولن 

)3(
وفل�ضطني والبقاع اللبناين.

وباملقاب������ل والت������وازي اأخ������ذت تتجه من 

اجلزيرة العربية �ض������مالً قبائ������ل اأكرث بداوًة 

لذلك  ف�ض������لت اأن تكون اإقامتها يف مناطق 

البوادي، ولهذا امتد انت�ض������ارها يف املناطق 

نباط م������ن ال�ض������مال وال�رصق،  املحاذي������ة لالأ

ردنية وال�ضورية  وتركز وجودها يف البادية الأ
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�ض������مال حوران و�رصق دم�ضق، وعرفت مراكز 

ا�ضتيطانهم الهامة ال�ضفا والكراع. وبالطبع 

فقد كانت تربط هذه القبائل روابط القربى 

وامل�ض������اهرة والعي�������ص امل�ض������رتك والتحالف 

)4(
ال�ضيا�ضي الدائم.

ومع مطلع امليالد اأخذت حتل يف جنوب 

�ضورية اأي يف حوران واجلولن ب�ضكل خا�ص 

قبائل عربية جديدة عرفت با�ضم الغ�ضا�ضنة 

وبلغ بها املطاف اإىل ت�ض������كيل اإمارة م�ضتقلة 

اتخ������ذت م������ن مدينة اجلابي������ة جنوب غرب 

مارة  دم�ضق عا�ضمة لها. وقد ا�ضتمرت هذه الإ

يف املحافظة على ا�ضتقاللها ال�ضيا�ضي حتى 

�ض������المية وت�ضكيل  دخول القوات العربية الإ

موية وبذلك ان�ض������هرت جميع  اخلالف������ة الأ

دارية  هذه القبائل والتنظيمات ال�ضيا�ضية والإ

)5(
موية. والقبلية يف بوتقة اخلالفة الأ

أم������ا يف تدم������ر والتي ه������ي يف احلقيقة  ا

عا�ض������مة البادية وال�ض������حراء ال�ضورية فقد 

ا�ضتقطبت جميع القبائل التي �ضكنت يف تلك 

املناطق وامل�ض������كلة جميعها من اأ�ضول عربية 

قادمة من اجلزيرة العربية، اأو بالد النهرين، 

اأو جنوب بالد ال�ضام. وقد اأثرت هذه القبائل 

حي������اة البداوة على حياة املدن وال�ض������تقرار 

با�ض������تثناء بع�ص امل������دن الواقعة يف الواحات 

واملراك������ز التي تتوفر فيها املي������اه والتي كان 

 ولذلك عرفت 
)6(

أ�ض������ها مدينة تدمر. على را

جميع هذه القبائل با�ض������م التدمريني. ومن 

هنا جند اأن عملي������ات التوافق بني املدينتني 

طار التاريخي تنح�رص يف النقاط  �ض������من الإ

تية:  الآ

1 -  العن�رص العربي هو العن�رص الرئي�ص 

والوحيد يف ت�ض������كيل القاع������دة الب�رصية يف 

كلتيهما. 

2 – اإن عمق القدم احل�ض������اري واملدين 

لكل مدينة يعود اإىل اأكرث من �ضبعة اآلف عام 

ق. م. 

3 – ورد ا�ض������م كل مدين������ة من املدينتني 

لف الثاين ق.م؛  يف الوثائق التاريخية منذ الأ

ب�رصى وردت يف الوثائق امل�رصية، وتدمر يف 

)7(
�ضورية. الوثائق الآ

3 – ورد ذك������ر كلتا املدينتني يف مذكرات 

�ض������وري ثقالت فال�������رص يف القرن  املل������ك الآ

احل������ادي ع�������رص ق. م. وج������اء التاأكي������د يف 

املذك������رات على �ض������مود ال�ض������عب وعروبته 

)8(
وانتمائه للقومية العربية.

4 – جنهل اأي �ضيء عن املدينتني يف فرتة 

أنهما كانتا تتبعان  العهد الفار�ض������ي با�ضتثناء ا

اإىل ولي������ة عرب������اي والتي كان������ت واحدة من 

الوليات التي �ض������كلها الفر�ص يف بالد ال�ضام 

وم�رص. 

5 – يف العه������د ال�ض������لوقي كانت ب�رصى 

م�ض������تقلة تتب������ع اإىل اململك������ة النبطي������ة، ويف 
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الوقت نف�ض������ه كانت تدمر مدينة 

م�ض������تقلة وذات مركز ا�ضرتاتيجي 

يف ال�ضحراء ال�ضورية. 

6 – كلت������ا املدينتني لعبتا دوراً 

هام������اً يف املج������ال التج������اري بني 

العربي  واخلليج  العربية  اجلزيرة 

بي�ص املتو�ضط  ومناطق  والبحر الأ

آ�ضيا واأوروبة.  ا

7 – يف العهد الروماين بقيت 

ب�رصى حتى عام 106 ب. م عا�ضمة 

للمملك������ة النبطية وتقاوم الرومان 

يف م�رص و�ضورية. ويف ذلك الوقت 

نف�ضه كانت تدمر تقف يف وجههم 

وتت�ضدى لهجماتهم وحتافظ على 

ا�ض������تقاللها و�ض������دت العديد من 

الهجمات والت������ي كان اأعنفها عام 

41 ق.م بعد اأن ا�ض������تلمت احلكم 

أر�ضلت جيو�ص  يف م�رص كليوباترا وا

ج������رارة بقي������ادة م������ارك اأنطونيو 

لحتالل تدمر. 

8 – تتواف������ق مدين������ة تدمر م������ع البرتاء 

كونهما مدن داخلية وتخوم �ضحراوية، عك�ص 

موقع مدينة ب�رصى القريبة وتتو�ضط العديد 

من املدن الكربى وخا�ضة مدن الديكابول�ص. 

9 – دخول الروم������ان اإىل كل من ب�رصى 

أو معركة واإمنا كان  وتدمر مل يكن نتيجة حرب ا

نتيجة امل�ض������الح امل�ضرتكة خا�ضة واملحافظة 

على امل�ضالح املحلية بعد اأن اأ�ضبح الرومان 

ي�ض������يطرون على كام������ل املناطق املحيطة يف 

)9(
املنطقة من الرب والبحر.

10- يف القرن الث������اين للميالد ارتبطت 

كل من تدمر وب�رصى ب�ض������بكة طرقات حملية 

)10(
ودولية.
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مرباطور تراجان )98  11 – يف عه������د الإ

– 117 م( اأقيم يف كل مدينة مع�ض������كراً خارج 
أ�ضوارها واأ�ضبحت كل منهما مركزاً ع�ضكرياً  ا

داري والقت�ض������ادي  اإ�ض������افة اإىل املرك������ز الإ

والجتماعي. 

12 – كان يدير احلكم يف كل مدينة جمل�ص 

�ضيوخ وجمل�ص بلدي اإ�ضافة اإىل الوايل، وكان 

جميع اأع�ض������اء املجال�ص البلدية من املدينة 

اأما بالن�ضبة اإىل جمال�ص ال�ضيوخ فمن املدينة 

رياف.  والأ

مرباط������ور هادري������ان  13 – يف عه������د الإ

)117 – 138 م( ح�ضلت كلتا املدينتني على 

مرك������ز »مدينة حرة« تتمت������ع باحلكم الذاتي 

ولها حرية �ضك النقود وال�ضتقاللية املالية، 

و�ض������اركت ال�ضخ�ض������يات الهام������ة يف احلكم 

يف روما من خالل قي������ادة اجليو�ص ومراتب 

داريني والكهنة وحتى  القنا�ض������ل والولة والإ

باط������رة. واأطلق على ب�رصى ا�ض������م  مركز الأ

مدين������ة ب�رصى اأدريانا بع������د اأن كانت ب�رصى 

أ�ض������بحت تدمر ت�ض������مى با�ض������م  تراجان كما ا

تدمر اأدريانا. 

14 –كان الق������رن الث������اين للميالد ع�رص 

ازدهار اقت�ضادي وعمراين لكلتا املدينتني مل 

ت�ضهدانه من قبل و�ضمل خمتلف الن�ضاطات. 

وب������دت كل مدين������ة منوذجاً يقت������دى للمدن 

)11(
الهامة والكربى .

15 – �ضهدت كلتا املدينتني نه�ضة اأخرى 

�رصة  �ض������ملت كل مرافق احلي������اة يف عهد الأ

مرباطور فيليب العربي  ال�ض������يفريية وعهد الإ

كباقي مناطق �ضورية. 

17 – يف العه������د البيزنط������ي اأ�ض������بحت 

أ�ض������قفية  أو ا كل مدين������ة مرك������ز بطريركي������ة ا

)ميرتوبوليت������ان( تتبعه������ا ع������دة مطرانيات، 

دوار الهامة  �ض������اقفة كال املدينتني الأ وكان لأ

وال�ضرتاتيجية يف املجامع الكن�ضية. وبني يف 

كل مدينة العديد من الكنائ�ص والكاتدرائيات 

ديرة، و�ضهدت كل واحدة ازدهاراً ملحوظاً  والأ

)12(
باطرة جو�ضتني وجوي�ضتنيان. يف عهد الأ

التاري������خ  يف  كلتاهم������ا  دخل������ت   –  18

�ضالمي منذ وقت مبكر و�ضهدتا الزدهار  الإ

يوبية، والنحطاط يف  موية والأ يف العهود الأ

العهد العثماين.   

نباط وملكة تدمر :  ملكة الأ

نب������اط تنمو وتت�ض������ع  أخ������ذت مملكة الأ ا

مور  وت�ض������قل ببطئ وح�ض������ب جمري������ات الأ

املحيط������ة بها بعد تعزيز جميع مقومات بناء 

الدولة وتاأ�ض������ي�ص اململكة التي ا�ضتمرت اأكرث 

من اأربعة ق������رون وحتالفت مع كامل القبائل 

أرا�ض������يها امتداداً كبرياً ذكر  العربية وبلغت ا

يف  قبل قليل. ووقفت موقف �ض������موٍد وت�ضٍد 

غريق والرومان لفرتة زمنية ا�ضتمرت  وجه الإ

اأكرث من خم�ضة قرون. 
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أم������ا تدمر فقد نه�ض������ت دولتها مرتكزة  ا

على عدة معطيات اأهمها: 

1 – الرغب������ة يف ال�ض������تقالل عن كل من 

ال�ضا�ضانيني الفر�ص والرومان، وهذه طبيعة 

أبناء  متاأ�ض������لة يف املواطن العربي، وخا�ضة ا

ال�ضحراء والبادية. 

2 – ال�ضعور القومي املتنامي خا�ضة بعد 

وقوف كامل القبائل العربية موقف املوؤازرة 

مع اأهل تدمر ودعمه������م الكلي لبناء الدولة 

العربية التدمرية. 

3 – ولدة الدولة التدمرية جاءت يف فرتة 

�ض������هدت فيها كل من دول الفر�ص والرومان 

مراح������ل متطورة يف بن������اء الدولة واجليو�ص 

والتمر�ص يف احلروب يف ال�ضحراء والبوادي 

والنت�ض������ار فوق مناطق جغرافية وا�ضعة، ومل 

أو كتيبة  تخ������ُل اأي مدينة م������ن وجود فيل������ق ا

أك������رب الف������رق الرومانية  ع�ض������كرية. وكانت ا

مرباطوري������ة موج������ودة فوق  ال�ض������اربة يف الإ

را�ض������ي ال�ض������ورية ومنها الفرق������ة الثالثة  الأ

الربقاوي������ة والفرقة الغالي������ة وفرقة فرياتا. 

ناهيك عن القوات الفار�ض������ية املتواجدة يف 

)13(
بالد النهرين وعلى امتداد نهر الفرات.

4 – يف الوق������ت الذي كانت تدمر تواجه 

العدو الروم������اين يف الوجه، كذلك كان يقف 

لها باملر�ض������اد العدو الفار�ض������ي من اخللف، 

ولذلك كان ظهرها مك�ضوفاً وغري معزز. 

ورغم كل ذلك فقد ا�ض������تطاع اأهل تدمر 

تك�ض������ري وتفكي������ك وقهر كامل ه������ذه القوات 

أرا�ض������يها  وبن������اء اإمرباطورية كربى �ض������ملت ا

ثالث قارات وك�������رصت القوات الرومانية يف 

عقر دارها حيث و�ضلت اإىل الق�ضطنطينية، 

�ض������ف فقد نه�ض������ت ه������ذه الدولة  ولكن ولالأ

الفتي������ة ب�رصعة وكانت النهاي������ة اأ�رصع. وهذا 

نباط  التي تاأ�ض�ضت  عك�ص ما �ضهدته دولة الأ

أي�ضاً.  ببطء وكانت نهايتها ببطء ا

ومل يكن متكني روما ل�ضخ�ضيات مرموقة 

أذينة عام 258 م لي�ض������بح  م������ن تدمر مث������ل ا

حاكم �ض������ورية الكربى اإل ب�ضبب �ضعور هوؤلء 

بقوة تدمر ورجاله������ا وتالفياً من مواجهتهم 

أي�ضاً من حتالفهم مع  ع�ضكرياً، وخ�ض������يتهم ا

الفر�������ص، اإل اأن النتيج������ة ج������اءت بالعك�ص؛ 

فنج������د اأن كاًل من الفر�ص والرومان حتالفوا 

للق�ضاء على دولة العرب. 

أذينة ملك ملوك ال�رصق  وعندما اأ�ض������بح ا

)�ض������اهن �ض������اه - اأغ�ضط�ص(  و�ض������عور روما 

بتنامي ال�ض������عور القومي وتو�ضع الدولة حتى 

مرباطورية الرومانية  اأ�ضبحت يف م�ضاف الإ

والفار�ض������ية وعلى ح�ض������اب م�ض������احلهما يف 

املنطق������ة جهدت لياًل نهاراً للق�ض������اء عليها. 

مر خطورة عندم������ا اعتلى وهب  وتفاق������م الأ

أذينة احلكم وحمل لقب قن�ض������ل  الالت ابن ا

) دوق ( ث������م اإمرباطور واحتالل قواته م�رص 
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والق�ض������اء على الفرق الربقاوية وغاليكا يف 

جنوب �ضورية وتهدمي مع�ضكراتها ومعابدها 

وكام������ل مقوماتها، ومن ثم ال�ض������تيالء على 

الط������رق التجارية بني القارات الثالثة الربية 

والبحري������ة، واإنه������اء كل مظاه������ر الحتالل 

آ�ض������يا  جنبي وفوق ذلك كله تو�ض������عها يف ا الأ

وروبية.  را�ضي الأ ال�ضغرى والقرتاب من الأ

وبالطبع فاإن هذا المتداد وهذا اخلطر 

كان عبارة عن جر�������ص النفري العام جليو�ص 

مرباطوري������ة يف ظرف مل يت������ح فيه الوقت  الإ

مرباطورية الفتية يف اإر�ضاء قواعد  الكايف لالإ

ال�ض������تقرار وبناء مرتكزات جليو�ص م�ضتقرة 

حتمي احلدود وبن������اء هيكلية الدولة القوية 

التي ت�ض������تطيع اإدارة هذه الب������الد املرتامية 

ط������راف وحتم������ي م�ض������احلها الداخلي������ة  الأ

مان ب�ض������كل  من والأ واخلارجي������ة وتوف������ري الأ

دائم. 

لذلك مل ت�ض������تطع ال�ضمود كثرياً يف وجه 

اجليو�������ص اجل������رارة التي قدمت م������ن قارة 

أورليان  ا مرباطور  اأوروبة واأفريقية بقيادة الإ

بنف�ض������ه، لذلك اأخ������ذت الق������وات التدمرية 

بالرتاجع، وبرتاجعها بداأت ت�ض������عف الدولة 

الفتي������ة. ويف عام 272 م بداأت ت�ض������قط كل 

خرى من امل������دن الكربى بدءاً  مدينة تل������و الأ

من مدينة اأنطاكي������ا ثم حم�ص واأخرياً تدمر 

أم������ال اأهل تدمر  العا�ض������مة. وبذلك خابت ا

والقبائ������ل العربية املتحالف������ة معها، وبقيت 

تدمر تتبع ال�ض������يادة الرومانية كما هو حال 

ب�رصى مع التمتع بنوع من ال�ضتقالل الذاتي 

�ضالمية وت�ضكيل الدولة  حتى قدوم القوات الإ

موية من جديد.  العربية الأ

ثاني���ًا – املعطي���ات الت���ي اأدت اإىل ن�سوء 

كل مدينة: 

�ض�������ص واملقومات التي  1 – م������ن اأهم الأ

ن�ضان لال�ضتقرار يف كل من ب�رصى  جلبت الإ

وتدمر وبناء مدن كربى اأ�ض������بحت عوا�ض������م 

ل������دول وممالك وج������ود املي������اه، ففي ب�رصى 

توفرت الينابيع الطبيعي������ة املتعددة واأهمها 

واأغزره������ا نب������ع اجله������ري حي������ث كان موقعة 

ن�ض������ان يف املدينة ومن  مو�ض������ع اأول قدم لالإ

هذا املوقع اأخذت املدينة يف التو�ضع، وكذلك 

مر بالن�ضبة اإىل تدمر حيث يوجد نبع افقا  الأ

الرئي�ص والذي زّود املدينة والواحة املحيطة 

   
 )14(

بها باملياه الكافية.

2 - تتوافق املدينتني يف الغنى القت�ضادي 

وخا�ضة الزراعي، فتدمر تتو�ضط واحة غنية 

يف زراعة التمر والزيتون، وب�رصى تتو�ض������ط 

منطقة غني������ة يف زراعة الكرم������ة والزيتون 

واحلم�ض������يات  الفواك������ه  أن������واع  ا وخمتل������ف 

واحلب������وب، ويحي������ط يف كل واح������دة منهما 

غوطة خم�رصة تك�ض������بهما اخل�رصة واجلمال 

أيام ال�ضنة.  طيلة ا
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3 – املوق������ع ال�ض������رتاتيجي ل������كل مدينة 

بالن�ض������بة اإىل طرق التجارة املحلية والعاملية 

الربي������ة منها والبحرية وال������ذي جعل من كل 

واحدة مدينة قوافل. 

ر�ضية اجلغرافية والطبوغرافية  الأ  – 4

�ضاعدت على اإن�ضاء مدن ذات امتداد ف�ضيح 

بدون وجود اأي عقبات تذكر. 

املالئم������ة  املناخي������ة  العوام������ل   –  5

وامل�ضاعدة. 

ثالثاً – تطور التنظيم العمراين: 

ميكنن������ا اإيجاز املراحل الهامة يف التطور 

العم������راين والتنظيمي لكل مدينة يف النقاط 

التالية: 

1 - اأخذت املدينتني يف التو�ضع التدريجي 

انطالق������اً من املناطق الت������ي حتيط يف النبع 

ب�ضكل يتنا�ض������ب مع تزايد عدد ال�ضكان، ويف 

كل مرحلة كانت تتو�ض������ع فيها كل مدينة يتم 

أو تهياأت جدران حماية تقوم مقام  بناء �ضور ا

ال�ض������ور على �ضكل جدران مغلقة من اخلارج 

ومفتوح������ة على الداخل. وقد بلغ امتداد كل 

واح������دة من ال�رصق اإىل الغ������رب حوايل 2 كم 

ومن ال�ضمال للجنوب 1 كم تقريباً. اأما حمور 

أو املحاور الرئي�ض������ة فيها فقد لعب  املدين������ة ا

النبع ومن ثم الطرق التجارية الدور املركزي 

يف حتديده، اإ�ضافة اإىل اجلهات الطبيعية. 

ول ياأخذ اجتاه   ففي ب�رصى كان املحور الأ

النبع ثم طرق دم�ضق البرتاء وذلك بخ�ضو�ص 

جهات ال�ض������مال واجلنوب، اأما املحور الثاين 

اجتاه �������رصق غرب فقد اأخ������ذ طريق البحر 

مر  املتو�ض������ط واجلزيرة العربية. وكذلك الأ

يف تدمر فنجد النبع وطريق دم�ض������ق حم�ص 

والفرات هو الذي حدد اجتاه املحور الرئي�ص 

يف املدينة باجتاه ال�رصق والغرب و�ضاعد على 

أي�ض������اً وادي القبور. وهذه املحاور هي  ذلك ا

التي كانت تتحكم يف البنية التحتية لهيكلية 

تنظيم املدن وتو�ضعها العمراين والتنظيمي. 

وم������ن هنا جند تو�ض������يح وتف�ض������ري جوهري 

للت�ض������اوؤل املطروح حول اختالف الدرجات 

وعدم ال�ضتقامة الدقيقة يف امتداد ال�ضارع 

     
)15(

الرئي�ص يف كل مدينة.

 وكلتا املدينت������ني كانتا عبارة عن منوذج 

للمدين������ة ال�رصقي������ة ث������م من������وذج للمدين������ة 

الكال�ضيكية  فالهلين�ضتية، وكل واحدة �ضكلت 

يف مرحل������ة م������ن املراحل حي������ني متباعدين 

اأحدهما احلي ال�ضكني الغربي والذي يعرف 

رامي، والثاين يف ال�رصق  يف ب�رصى باحلي الآ

غنياء والذي  وهو حي الق�ض������ور واملعابد والأ

وجد يف تدم������ر يف موقع معب������د بل وكذلك 

يف ب�������رصى يف موقع املعب������د النبطي واحلي 

أ�ض������بح حي اخلدمات. وكانت تلعب  الو�ضط ا

حياء وجماليتها اأهمية القبائل  يف اأهمية الأ

والطبقات التي ت�ض������كنها، وقد عرف احلي 
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نباط، ويف تدمر  الراقي يف ب�������رصى بحي الأ

أربعة اأحياء راقية، وكل حي  برزت من بينها ا

منها كان ي�ض������كن من قبل قبيلة من القبائل 

الكربى التي �ضكنت تدمر.  

2 - املدينة التي عرفت باملدينة الهلين�ضتية  

ج������اء موقعها يف الو�ض������ط، ففي ب�رصى جاء 

موقع املع�رص جماوراً لل�ض������ور والطريق املوؤدي 

أي�ضاً ميدان  اإىل دم�ضق، ويف اأق�ضى اجلنوب ا

الفرو�ض������ية وحماذي لطريق البرتاء وبينهما 

بني������ة املختلفة من  وداخل ال�ض������وار زرعت الأ

أبنية اإدارية  م�ضارح وحمامات و�ض������بل مياه وا

منها جمل�ص ال�ضيوخ واملجل�ص البلدي وال�ضوق 

العامة تتخللها �ضوارع م�ضتقيمة تاأخذ ال�ضكل 

ال�ض������طرجني تقريباً والذي عرف بالتنظيم 

مر  الكال�ض������يكي )الهيبودام������ي(، وكذلك الأ

جن������ده يف تدمر حي������ث املع�ض������كر الروماين 

ومع�ض������كر دوقل�ض������يان املجاوران لل�ضور من 

اخلارج ومعبد بل ي�ض������كالن مثلثاً يتو�ض������طه 

)16(
هذا التنظيم.

أما املقابر فقد وجدت يف ب�رصى خارج  ا

�ض������وار وعلى جانبي الطرقات اخلارجية  الأ

املمت������دة من املحاور الرئي�ض������ة، اأما يف تدمر 

واإن ح������اذت الطريق العام ملحور دم�ض������ق - 

تدمر، اإل اأن وادي القبور كان له الدور الهام 

ليكون مقراً لها، وجند ما مياثل الو�ض������ع يف 

تدم������ر مقابر مدينة بومبيي يف اإيطاليا، كما 

ت�ضابهت معها من حيث الر�ضومات اجلدارية 

داخل القبور. 

3 - كلتا املدينتني حافظتا على ن�ضيجهما 

العم������راين ال�ض������ابق يف العه������د البيزنط������ي 

أبنية كن�ض������ية من اأديرة وكنائ�ص  مع اإ�ض������ادة ا

بنية تاأخذ  وكاتدرائيات، وكانت مواقع هذه الأ

ب�ض������كل عام نف�ص اأماكن املعابد الوثنية التي 

مل يع������د لها دور كاأماك������ن عبادة، كما كان يتم 

اإعادة توظي������ف عنا�رصها املعمارية القدمية 

)17(
نف�ضها.

�ضالمي فقد بني يف  أما يف العهد الإ 4 – ا

كل مدينة قلعة واختلفت منهجيتها التنظيمية 

مبا كان يتنا�ضب مع املراحل والظروف التي 

كانت متر بها كل مدينة، ففي تدمر جند اأن 

موية متركزت  بالقرب من املع�ضكر  املدينة الأ

ونبع امل������اء، ويف العه������د اململوكي مت حتويل 

موق������ع معبد ب������ل اإىل ح�ض������ن، اإل اأن مدينة 

بنية التي تعرب  تدمر فقدت تقريب������اً كامل الأ

�ض������المية عك�ص مدينة ب�رصى  عن هويتها الإ

لذلك ي�ض������بح من ال�ضعب عمل مقارنة بني 

كلتا املدينتني. 

ثري يف كل مدينة  رابعًا – الرتاث الأ

  ال�سوارع: 

 بل������غ امتداد مدين������ة تدمر �رصق / غرب 

2 كم  و�ض������مال جنوب ح������وايل 1 كم، وطول 

ال�ضارع الرئي�ص حتى مدخل معبد بل 1135 
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م، وهذا ال�ضارع مل يكن على ا�ضتقامة واحدة، 

وىل من املع�ضكر  أربعة ا�ضتقامات؛ الأ بل اأخذ ا

ول 250 م  والثانية  غرباً حتى التقاط������ع الأ

ول حتى �ض������احة امل�ض������لبة  م������ن التقاطع الأ

)الترتابيل( 530 م مع انحراف لل�ضارع عند 

امل�ضلبة ب 28،2 ْوالثالثة من الترتابيل حتى 

قو�ص الن�رص 360 م مع انحراف لل�ضارع عند 

القو�������ص ب10 ْ، والرابعة م������ن القو�ص حتى 

مدخل املعبد 110 م. 

وكل انعط������اف يتغري فيه حمور ال�ض������ارع 

أنه اأ�ض������بح هناك مرحلة تنظيمية  يدل على ا

أو منهج تنظيمي جديد. وتتفرع من ال�ضارع  ا

الرئي�ص �ض������مالً وجنوباً العديد من ال�ضوارع 

امل�ضتعر�ض������ة. ومل ياأخذ ال�ضارع عر�ضاً ثابتاً، 

فنجده ياأخ������ذ 11 م وعند القو�ص 10،20 م 

ويف مكاٍن اآخر 10،40، ومكان ثالث 12،65، 

)18(
وبلغ اأكرث عر�ص له 15،20 م.

و�ضط 6.7م  وي�ضاف اإىل عر�ص امل�ضار الأ

روقة  + 1.7 م طول �ضلع ركيزة كل  عر�ص الأ

عم������ود، والبعد بني كل عمود واأخر 3.12م.  

عمدة بني القو�ص وامل�ضلبة 86  وبلغ عدد الأ

عم������وداً بحيث يبلغ ارتف������اع  العمود الكامل 

مع توابع������ه 9.5م وهي: )ركي������زة العمود + 

القاع������دة + طبل������ة العمود + الت������اج( +2.4 

ارتف������اع اإط������ار التعميد  املوؤل������ف من ثالث 

طبقات: ار�ض������رتاف -  افري������ز – كورني�ص. 

وبذلك يبلغ الرتف������اع الكلي لنظام التعميد 

12 م. ومت تبليط ال�ضارع بالبالط احلجري 

أ�ض������فله م�ضيالت اأقنية املياه  الذي نفذت يف ا

)19(
احللوة واملاحلة.

كما بلغ طول اأحد ال�ضوارع الفرعية 210 

م وعر�ص 20 م. 

اأما يف ب�رصى فلدينا �ض������ارعان رئي�ضان، 

و�ضتة �ض������وارع فرعية متقاطعة معها، ويعترب 

ال�ضارع الرئي�ص �رصق/ غرب العمود الفقري 

للمدين������ة.  وكل تقاط������ع لهذه ال�ض������وارع مع 

ال�ضارع الرئي�ص  يتميز ببناء جممل، فالتقاطع 

ول مع ال�ض������ارع املوؤدي اإىل النبع مت اإن�ضاء  الأ

امل�ض������لبة، والث������اين بني قو�������ص الن�رص حيث 

ال�ض������ارع املوؤدي اإىل امل�ض������ارح، والثالث بنيت 

�ضبل املياه حيث ال�ضارع املوؤدي اإىل املع�ضكر، 

أو الباب النبطي  والرابع حيث بن������اء القو�ص ا

أنه بوابة املعبد النبطي.  ورمبا ا

ويبلغ امت������داد ب�رصى �رصق/غرب حوايل 

2 كم و �ض������مال جنوب 1 ك������م تقريباً، وطول 

ال�ضارع الرئي�ص 1150 م بعر�ص 5،8 م منها 

1.2م اطاري������ف. واأخذ ال�ض������ارع على طول 

وىل بني املعبد  أربعة ا�ض������تقامات، الأ امتداده ا

النبطي و قو�ص الن�������رص بانحراف 4 ْ جنوباً 

والثانية حتى امل�ض������لبة و بانحراف 2 ْ جنوباً 

والثالثة حتى ال�ض������احة البي�ضوية 3 ْ �ضمالً، 

والرابعة ال�ضاحة البي�ضوية نف�ضها بانحراف 
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7 ْ، وزين ال�ضارع باأعمدة بازلتية من النظام 

يوين، بينما �ضارع امل�رصح فقد زين باأعمدة  الإ

كل�ض������ية وبعر�ص 7.6 م، اأما �ض������ارع املع�ضكر 

فقد زود باأعمدة ذات قنا�ضل كما هو احلال 

  
)20(

يف تدمر.

ويت�ض������ابه ال�ض������ارع الرئي�ص �رصق / غرب 

ب������ني كل م������ن تدم������ر وب�������رصى اأن كل واحد 

يبداأ يف �ض������احة بي�ض������وية عند باب املدينة،  

وتتواف������ق هذه احلالة يف كلت������ا املدينتني مع 

  وينتهي عند بوابة املعبد، 
)21(

مدينة جر�ص،

أي�ضاً  وتتوافق هذه احلالة يف كلتا املدينتني ا

)22(
مع مدينة البرتاء.

اأبواب املدينة: 

بواب م������ازال غري  مو�ض������وع درا�ض������ة الأ

مكتم������ل يف كلتا املدينتني، وال�ض������يء الثابت 

يف ب�رصى وج������ود الباب الغربي باب الهوى، 

خر عند  ويف تدمر باب دم�ض������ق والب������اب الأ

�ضواق بالقرب من  تقاطع ال�ضارعني وكانت الأ

بواب وخارج ال�ض������ور، وجماوراً لل�ضوق من  الأ

الداخل �ض������احة بي�ضوية  لتبادل ال�ضلع. وكل 

بوابة حماطة يف برج حت�ض������يني من كل جهة 

ومندجمان مع البوابة وال�ضور. 

�سوار:  الأ

�ض������هدت كل مدينة مراح������ل خمتلفة يف 

�ضوار وكانت تبنى بكتل حجرية كبرية  بناء الأ

وب�ض������ماكات �ض������خمة ترتاوح بني 3 اإىل 5 م، 

بارتف������اع يفوق 10م اأحيان������اً، وزودت باأبراج 

أبواب حم�ض������نة ومتين������ة، وفتحات للرمي.   وا

وقد بلغ طول ال�ض������ور يف تدمر حوايل 10 كم 

أي�ضاً، وباملقارنة مع  ويف ب�رصى يقارب ذلك ا

أن �ض������ور حلب  بلغ 8 كم   خرى جند ا املدن الأ

ويف دم�ضق كذلك ويف روما 9 كم. 

�ضوار مير يف مراحل خمتلفة  وكان بناء الأ

وتو�ضيعات متعددة تتنا�ضب مع حجم املدينة 

ومراحلها التاريخية والتنظيمية وما تتعر�ص 

   
 )23(

له من هجمات وكوارث.

�سبيل املاء: 

أ�ض������باب  كان لبناء �ض������بل املياه يف املدن ا

متعددة، ومنه������ا جتميلية، وتزود املارة مبياه 

ال�رصب ال�ضافية والعذبة على مدار ال�ضاعة، 

أو اجلرار باملياه ونقلها  وكذلك مللء املطرات ا

أو ترطيب  أو املنازل، ا اإىل املح������ال التجاري������ة ا

روقة. ويف كل مدينة كان  اأجواء ال�ضوارع  والأ

يبنى العديد منها ويف مواقع كثرية تتنا�ض������ب 

مع حج������م املدينة وم������ع منهجي������ة التنظيم 

العمراين، كما كان الرتكيز يف اختيار مواقعها 

أبواب املدينة،  الهامة بالقرب من امل�ضلبات وا

بني������ة الهامة والتي  وكذلك بالق������رب من الأ

يرتادها العديد م������ن النا�ص مثل احلمامات 

العامة – امل�ضارح – املعابد وغريها. 

فف������ي تدم������ر مت العث������ور والتعرف حتى 

وىل جاء موقعها  ن عل������ى اثنتني منه������ا الأ الآ
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حماذياً لل�ضارع الرئي�ص واإىل الغرب من القو�ص 

مب�ض������افة 68 م، ومتقدمة فوق ال�ضارع على 

ح�ضاب الر�ضيف ال�ض������مايل تتقدمها واجهة 

أربع������ة اأعمدة فخمة ترتكز على  معمدة من ا

م   قاع������دة ذات عر�ص 25م وارتف������اع 1.66

ويبل������غ ارتف������اع كل عم������ود 11.8م وقط������ر 

1.32م، وتعلوه������ا جبه������ة مثلثية على منهج 

الط������راز الكورنث������ي. وتتقدم ه������ذه الواجهة 

حنية ن�ض������ف دائرية بقط������ر 9.20م وعمق 

5.20م وهو عمق حو�ص املاء، وتتو�ض������طها 

قناة ماء تنحدر نحو ال�ض������ارع، وعلى طريف 

احلنية كوت������ان كبريتان مزينتان باإك�ض������اءات 

زجاجية ورخامية. 

مر بالن�ضبة اإىل ال�ضبيل الثاين  وكذلك الأ

من اجلهة الغربية حيث جاء حماذياً ال�ضارع 

الرئي�������ص  ببناء متق������دم بواجهة ذات عر�ص 

أي�ض������اً بواجهة  22م وعم������ق 7،50م، ومزينة ا

أربع������ة اأعمدة قط������ر كل واحد 1.15م  م������ن ا

وخلفه������ا حو�ص للمياه ن�ض������ف دائري بقطر 

5،6 م وعمق 2.25م يت�ضدره مدرج �ضممت 

على ميينه  م�ضيالت املياه املنفذة داخل قناة 

فخاري������ة، وقد تزين ه������ذا املوقع بهياكل من 

)24(
ثالث حوريات.

م������ر خمتلفاً من  أم������ا يف ب�رصى فجاء الأ ا

الناحي������ة التنظيمية حي������ث مت تنفيذ اثنتني 

يف و�ضعية متقابلة  على حافة وبداية �ضارع 

املع�ض������كر املتقاطع مع ال�ضارع الرئي�ص وعند 

نقطة الب������دء، وهما جماورت������ان للحمامات 

املركزية واحلمامات اجلنوبية وال�ضوق العامة 

أو ما يع������رف حالياً بخان الدب�ص.  )البازار( ا

اإل اأن خمططات وت�ض������اميم كل واحدة جاء 

خر.  خمالفاً لالآ

الغربية ربطت بني ال�ض������ارعني بخط برت 

للزاوية القائمة ب�ضلع طوله 15.6 م وم�ضكلة 

مع كل �ضارع زاوية منفرجة.  ويتقدم واجهة 

أربعة اأعمدة كل واحد منها يرتكز  ال�ض������بيل ا

على ركيزة مثمنة ب�ض������لع كل واحد 64 �ض������م 

ترتك������ز على قاعدة دائرية ذات قطر 1.2م، 

خر م������ن اأعمدة  ويبع������د كل عم������ود ع������ن الآ

طراف 2.8م ومن الو�ضط 4.7م. وخلفها  الأ

حو�ص دائري بقط������ر 10م. ونفذت جميعها 

م������ن احلجر البازلتي، بينما ك�ض������ي احلو�ص 

جمايل  بي�ص. وبل������غ الرتفاع الإ بالرخ������ام الأ

14م. ونف������ذت جميعه������ا ح�ض������ب الط������راز 

الكورنثي. 

اأما الغربية فقد ربطت ال�ضارعني بزاوية 

قائمة وجاء خمططها على �ض������كل م�ضتطيل 

25م × 10م، وال�ضلع امل�ضتطيل موازي ل�ضارع 

املع�ضكر، وتبعد مقدمة ال�ضبيل عن الر�ضيف 

م�ضافة 7م، حيث ترتفع فوق دكة ذات ارتفاع 

2.10م يتقدمه������ا حو�ص ماء �ض������غري ارتفاع 

55 �ض������م وعمق 65 �ض������م تعلوه فتحات لعدة 
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�ض������نابري تخرج منها املي������اه بحيث يبتعد كل 

خر 4 م، وفوق كل �ض������نبور  �ض������نبور ع������ن الآ

ينت�ض������ب عمود بازلتي بارتف������اع 14 م فوق 

ركيزة رباعية باأبعاد 115 �ضم ×105 �ضم × 

عمدة خزان املياه  150 �ضم ارتفاع. وخلف الأ

الرئي�ص امل�ضتطيل 24 م × 2.7م ارتفاع 2 م 

بي�ص. ب�ضعة  ومك�ضي من الداخل بالرخام الأ

140 م3.)25(   

امل�سلبة ) الترتابيل (

هي مركز تالقي �ضارعني رئي�ضني يتفرع 

منه������ا اأربعة حماور ينته������ي كل واحد يف باب 

أب������واب املدينة املنفذة �ض������من  ال�ض������ور  من ا

وتعترب امل�ض������لبات يف كل م������ن ب�رصى وتدمر 

عمدة التي تتو�ض������طها مناذج مميزة ملا  مع الأ

نفذ مثلها يف العامل، وقد جاء تنفيذ التعميد 

يف و�ضط امل�ضلبات على �ضكل رباعي بحيث 

عمدة البالغ  انت�ضبت اأربع جمموعات من الأ

عددها 16 عموداً على اأربع جمموعات، وكل 

أربع������ة اأعمدة ارتكزت  جمموع������ة مكونة من ا

)26(
على قاعدة واحدة.

وهذه املجموعات ف�ضحت املجال حلركة 

أ�ضفلها ومن حميطها اإىل اجلهات  املرور من ا

ربعة بحيث تنا�ض������بت كل فتحة مع ال�ضارع  الأ

الذي تعترب امتداداً له.  وقد جاء تنفيذها يف 

كل من تدمر وب�رصى من�ض������جماً مع مواقعها 

من خالل التنظيم العام للمدينة وال�ض������وارع،  

وحتيط بها �ض������احة م�ض������تديرة تت�ض������ابه مع 

امل�ضلبة يف جر�ص. 

املعابد: 

�ضا�ض������ية يف حياة  بنية الهامة والأ م������ن الأ

امل������دن من������ذ تاأ�ضي�ض������ها، وكان يرتب������ط بناء 

م������ر يف تخطيط املدينة  املعب������د يف بداية الأ

أو تاأ�ضي�ض������ها مع الق�رص وال�ضاحة العامة يف  ا

مر فاأ�ضبح هناك  مركز املدينة، ثم اختلف الأ

املعبد املركزي وعرف با�ض������م املوقع املقد�ص 

كروب������ول، ثم تو�ض������عت املعابد وتعددت يف  الأ

مر  مواقع متع������ددة يف كل مدينة، وجتاوز الأ

أي�ضاً.  يف بنائها لي�ضبح خارج املدن ا

ويف مدينة تدمر بُني معبد بعل �ض������امني 

يف موق������ع املقربة ) النبكروب������ول ( القدمية، 

ومت�ض������ى بناءه مع خمطط �ض������بكة الطرقات 

ول للميالد. ومعبد نبو  من������ذ بداية القرن الأ

ارتبط مع ال�ض������ارع الرئي�������ص وقو�ص الن�رص. 

ومعبد بل يف الق�ض������م ال�رصق������ي من املدينة. 

ومعبد بلمحون ومناة يف قمة اجلبل. ومعبد 

الالت يف احلي الغربي، واأ�ضبحت تدمر من 

اأغنى مدن العامل يف املعابد

وجمي������ع املعاب������د بني������ت م������ن احلج������ر 

خ������رى يف املدينة، وزينت  بني������ة الأ عك�ص الأ

والتيجان  عم������دة  والأ باملنحوت������ات اجلميلة 

روقة وغريها. اإل اأن تنظيمها وهند�ضتها  والأ

وت�ضميمها وعنا�رصها اختلف كل واحد منها 
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أو  �ضالع ا خر كلياً؛ فمعبد بل رباعي الأ عن الأ

مربع تقريباً 210 × 205 م، وحماط باأروقة 

كورنثي������ة، وبني احلرم يف و�ض������ط املعبد ثم 

حتول اإىل كني�ضة يف القرن الرابع ثم م�ضجداً 

يف ع������ام 1930 م. ومعبد نبو �ض������به منحرف 

85×78×44×60 م، وبني على عدة مراحل 

ول للمي������الد. ومعبد الالت  منذ الق������رن الأ

م   10×19 واحل������رم  م   38×72 م�ض������تطيل 

)27(
وحماط برواق من الطراز الكورنثي.

اأما يف ب�رصى فما زالت درا�ض������ة املعابد 

وحتديد خمططاتها الهند�ض������ية وتفا�ض������يلها 

املعمارية غري معروفة، لذلك ت�ضعب مقارنتها 

مع ما هي احلال عليه يف تدمر. ولكن اأ�ضبح 

م������ن املوؤكد تقريب������اً اأن املدينة ملكت العديد 

من املعاب������د ومنها املعب������د الرئي�ص املكر�ص 

له������ة النبطية الالت والعزى وذي ال�رصى،  لالآ

آلهات ال�ضقايا  ومعبد زو�ص هامون، ومعابد ا

ورب������ات الينابي������ع، ومعبد روم واأغ�ض������ط�ص، 

ومعبد التيكة. وجميعها ظهرت �ضورها فوق 

امل�ضكوكات وجاء ذكرها بالن�ضو�ص.          

امل�سارح: 

ن  مل يعرف من امل�ض������ارح يف تدمر حتى الآ

�ض������وى م�رصحاً واحداً يف و�ضط املدينة، وقد 

جاء حماذياً لل�ض������ارع الرئي�������ص الذي يرتبط 

معه برواق م�ض������رتك، ويف هذه احلالة يكون 

متوافقاً مع م�رصح مدينة درعا وم�رصح مدينة 

أو�ض������تيا يف اإيطاليا ولكن هن������ا جاء امل�رصح  ا

حماذياً لل�ض������ارع من جهة الكافيئا ولي�ص من 

جهة املن�ض������ة، وبذلك تبقى احلالة الوحيدة 

التي يت�ضابه بها م�رصح تدمر يف هذا املو�ضوع 

 اأما يف 
)28(

وب�ض������كل دقيق هو م�رصح درع������ا.

ب�رصى فنجد حي امل�ض������ارح جاء جماوراً اإىل 

ن امل�رصح  ال�ضور اجلنوبي، ووجد منها حتى الآ

الدائري وامل�رصح الن�ضف دائري، ويجاورهما 

م������ن  ال�ض������مال داخ������ل ال�ض������ور احلمامات 

املركزية، ومن اجلنوب وخارج ال�ضور ميدان 

الفرو�ضية. اأما ال�ضعة واملخططات الهند�ضية 

والتفا�ضيل فتحتاج اإىل بحث م�ضتقل )راجع 

)29(
ثري( م�رصح ب�رصى الأ

املقابر: 

تطورت عملية دفن املوتى يف املدن ب�ضكل 

ٍ وا�ض������ح؛ فبعدما كان يو�ضع رماد اجلثة يف 

قارورة اأو جرة فخار �ض������غرية اإىل و�ضع جثته 

أ�ض������فل  يف ج������رة فخار كب������رية اإىل دفنه يف ا

اأحد حجرات البيت التي ت�ض������كن فيه عائلته 

وهك������ذا اإىل اأن مت تنظي������م عملية الدفن يف 

املدن يف اأماكن حمددة ومقابر حمددة، ولكن 

ن بني قبور  بقيت الف������وارق موجودة حتى الآ

غنياء وال�ضخ�ض������يات الهامة يف  الفقراء والأ

�ض������المي حد كثرياً  الدول، رغم اأن الدين الإ

من هذه الظاهرة وح������ث على عدم املبالغة 

مر.  يف هذا الأ
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وكانت عملية الدفن تتم يف املدن بعد اأن 

دخلت مراحله������ا التنظيمية يف موقع حمدد 

عرف با�ضم النيكروبول، واأ�ضبح هذا احليز 

كموقع مقد�ص لدرجة بناء املعابد اأحياناً يف 

املوقع، وقد اأ�ض������بح املعبد الكبري مقراً لدفن 

العظم������اء، وبذلك عرف عند الغرب با�ض������م 

أننا جند هذه الظاهرة  معبد البانتيون. ورمبا ا

ق������د ترجمت يف تدمر من خالل موقع معبد 

بعل �ضامني فوق املقربة القدمية. 

�ضوار لينظم القبور ومواقعها  وجاء بناء الأ

ر�ص اأو فوق  أ�ضفل الأ ،اإىل مربع اأو م�ض������لع، وا

أو عائلي وهكذا.   ر�ص وقرب فردي ا �ض������طح الأ

فف������ي تدمر اأ�ض������بح وادي القب������ور املحاذي 

لل�ضور وطريق دم�ض������ق هو املكان املخ�ض�ص 

أتبع املنهج العام  أم������ا يف ب�رصى فقد ا لذلك، ا

يف امل������دن الهلين�ض������تية بحيث يك������ون موقع 

املقابر خارج ال�ض������ور وعلى طريف الطرقات 

الرئي�ض������ة اخلارجة من املدينة ولي�ضت بعيدة 

بواب.             عن الأ

املع�سكرات:        

بنيت املع�ضكرات يف كل من ب�رصى وتدمر 

�ض������وار، وجاء موقعه������ا يف ب�رصى  خ������ارج الأ

�ض������مال املدينة حماذية لطريق دم�ضق.  وقد 

مت بناء املع�ض������كر على �ض������كل مدينة م�ضتقلة 

داخل م�ض������تطيل مت�ضع 460 م × 360 م ويف 

داخله جميع اخلدمات من �ضوارع وحمامات 

أبنية خدمي������ة وغريها  ومعب������د وطرق������ات وا

ويحيط يف املع�ضكر �ضور مرتفع ي�ضل اإىل 10 

أبواب  أبراج حت�ضينية وا م وجدران �ضميكة وا

جميلة وحم�ض������نة.  وقد تعر�ضت اإىل الدمار 

�ضالح الكثري ب�ضبب الهجمات  والتخريب والإ

التدمرييه التي تعر�ضت لها. 

اأما يف تدمر فقد مت بناء اثنني اأحدهما 

قدم  خارج ال�ضور من اجلهة ال�ضمالية وهو الأ

والث������اين من اجله������ة الغربية وعرف با�ض������م 

مع�ضكر دوقل�ضيان، ومل تتم الدرا�ضة النهائية 

ثرية امل�ض������تمرة  لهم������ا ب�ض������بب احلفريات الأ

أنهما تعر�ضان للهدم والتخريب  والتي اأكدت ا

واإعادة البناء وال�ض������يانة يف فرتات م�ضتمرة 

ب�ض������بب تعر�ص املدينة للكثري من الهجمات 

التدمريية والتخريبية.

¥µ

�سالمية الفرن�سية – اإ�سدار جديد – باري�س 1975.   - املو�سوعة الإ

ثرية العربية ال�سورية :  احلوليات الأ

ملد 1 – جزء 1 عام 1951. 

امل�سادر واملراجع
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)1( 

دبية ل بد له من �رصوط وقواعد و�ض������وابط حتى  أّي ف������ن من الفنون الأ  ا

أو �ضف�ضطة، يدخل اإىل هيكله من لي�ص  أُ�ضحوكًة اأو هذراً ا أو ا أُلهيًة ا ل ي�ض������بح  ا

بداع ومفاتيح اخللق في�ض������يء اإىل جمال الفن وي�ضّوه �ضورته،  أدوات الإ ميلك ا

ويحيلها اإىل ظالل باهتة من كالم بال ان�ضجام .

ثبات �ض������حتها. ال�ض������اعر  هذه م�ض������لّمة ل حتتاج اإىل نقا�ص من اأي نوع لإ

والر�ض������ام واملو�ض������يقي واملطرب، املعماري، واملزخرف، وال�ض������ائغ، والن�ّضاج، 

�ساعر واأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه

وىل للرمزّية من البيانات الأ

❁

˜

❁❁
ممدوح ال�سكافممدوح ال�سكاف
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وغريه������م ممن ي������دورون يف فلك الفن واإن مل 

يكونوا فنانني مبعن������ى الكلمة املتعارف على 

ويتاألقون يف  دللته������ا ثقافي������اً واجتماعي������اً 

ب������داع واإن مل يرفلوا بثيابه ويَتَوَّجوا  مملكة الإ

أبداً بقدرات فنية  بتاج������ه، حمكومون دائماً وا

خا�ض������ة واإمكانات جمالية معين������ة واأعماق 

احة لي�ضت متوافرة جمتمعًة لدى  روحّية ن�ضّ

اأي اإن�ضان اآخر باحلجم نف�ضه والكمية ذاتها، 

فهم اكت�ض������بوها باملوهبة والفطرة وال�ضليقة 

نتاج  اأولً، وبالعلم والدربة واملران ثانياً، وبالإ

والعط������اء وامل������ردود ثالثاً وبغن������ى التجارب 

وتنوعه������ا وزخمها رابعاً وقد يكون من البيئة 

واملحيط والوراثة خام�ضاً .

)2(

يف ال�ضعر –وهو ملك امللوك بني الفنون 

دبي������ة– اأول  �رصط من �رصوط  واملذاه������ب الأ

يقاع، املو�ضيقا، التنغيم،  فنّيته وان�ضباطه: الإ

الرتجي������ع، الرتنيم، الّتموي������ج، التطريب، ما 

�ض������ئَت من هذه امل�ض������مّيات.  وكل �ضعر يخلو 

من ه������ذا ال�������رصط، ل ميك������ن يف زعمي اأن 

ي�ضمى �ضعراً باملعنى املَقْونن لكلمة �ضعر بني 

بداعية مهما حتايلنا  جنا�ص الكتابي������ة الإ الأ

�ضتى احليل يف اخرتاع الت�ضميات له وجهدنا 

أو  أمَّيا جهد مثل:  ق�ض������يدة النرث ا يف ذل������ك ا

أو ال�ضعر النرثي.. اإلخ.. اإلخ..  ال�ضعر املنثور ا

اإمن������ا هو يف النهاية نوع م������ن الكتابة يطمح 

أُبَّهة  اإىل اأن يكون �ض������عراً ويرن������و اإىل اأن ينال ا

وىل  هذه الت�ض������مية ؛ اإذ تنق�ض������ه الدعامة الأ

�ضا�ض������ية للعملية ال�ض������عرية، األ  والركيزة الأ

وه������ي التوقيع. ق������د يحفل ه������ذا النوع من 

دب بال�ض������ور امل�ض������حونة املوؤتلق������ة امللّونة  الأ

املفعم������ة بالعواط������ف وامل�ض������اعر اجلّيا�ض������ة 

الفائ�ض������ة احلرارة والتاأثري، باللفظ املتفجر 

املعرب املوحي اجلميل الن�ضق يف اأمناطه وبُناه 

�ضلوبية، باللغة الدفوقة الرعو�ضة برع�ضة  الأ

دها�ص يف �ضياغاته التعبريية،  الن�ضياب والإ

ي�ضالية، ما  أدواته الإ بكل حيثيات ال�ض������عر وا

. ولكنه، مهما  عدا املو�ض������يقا مبعناها املَرنَّ

ح�ض������د من �ض������بائك الذهب وزيَّن بها حاله 

وكيانه اأو جبهته وِجيَْده، يبقى فاقداً لل�رصط 

ول يف هوي������ة انتمائه اإىل عامل  اجلوه������ري الأ

يقاع املوزون . ال�ضعر، وهو �رصط الإ

)3(

)بول فرلن( ال�ض������اعر الفرن�ضي الرمزي 

)1844-1896( يوؤك������د تاأكي������داً جازماً على 

مقولة املو�ض������يقا هذه واأهميتها كعامل نوعي 

من ب������ني عوام������ل كينونة ال�ض������عر احلقيقي 

بداع و�ضمّو من�زلته وقطٍب  اجلدير بجالل الإ

هاٍم واجِب الوجود من اأقطاب امتالكه لهذه 

الت�ض������مية ال�ض������امية، فيقول من ق�ضيدة له 

بعنوان )فن ال�ض������عر( يخاطب فيها ال�ضاعر 

أبيات������اً ومقاطَع  ويو�ض������ح م������ن    خاللها – ا
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– ح������دود نظريت������ه يف انبع������اث الق�ض������يدة 
وولدتها     )من املو�ضيقا قبل كل �ضيء. من 

املو�ض������يقا ودوماً منها (. ولقد �ضبقه مبئات 

ال�ضنني ناقدنا العربي قدامة بن جعفر حني 

ف ال�ض������عر ذلك  التعري������ف املانع القاطع  عرَّ

وفق فهمه اإياه ومعياره له يف ع�رصه وزمانه    

فقال: هو الكالم املوزون املقفى.. اإلخ.. ومن 

أٍي راجت يف  هذا القول انطلق������ت وجهاُت را

ب�ضع َمَظانٍّ ومراجع قدمية معروفة لدار�ص 

اأ�ضول ال�ض������عر ومقوماته تاأخذ بهذا املعتَقد 

وتاأ�ض�ض������ت نظرياٌت وانت�رصت يف بع�ص كتب 

النق������د العرب������ي القدمي حتكم على ال�ض������عر 

وال�ضعراء وت�ضّنفهم يف طبقات ومنازل وفق 

هذا املنظور. 

)4(

أ �ضاعراً برنا�ضياً   لكن )بول فرلن( الذي بدا

ثم حترر من اإ�ضار هذا املذهب مقت�رصاً على 

أ�ضد  التعبري باأق�ضى ما ا�ضتطاع من دقة عن ا

حالت ح�ضا�ض������يته �رصوداً، ثم اأ�ضبح بعدئذ 

من اأعالم ال�ض������عراء الرمزيني الفرن�ض������يني 

وامتد تاأثريه م������ع )رامبو( على جممل حركة 

ال�ضعر احلديث يف اآداب  العامل الراقية على 

فق الرمزي امللقَح برومن�ضية معتدلة  مدى الأ

تتغلغل نفحتها احلزينة يف اأعطافه واأطيافه، 

يكمل ت�ضويره للق�ضيدة )الفرلنّية( مطامح 

آفاقاً يبتغي - ُم�ضت�رصفاً واآماًل - حتّققها يف  وا

�ضعره و�ضعر �ضواه وخا�ضة من اأجيال ال�ضعراء 

ال�ض������باب املعا�رصين له واملفتونني ب�ضاعريته 

و�ضعرّيته فيحدد بقية مرت�ضماتها و�رصوطها 

و�ض������وابطها اإ�ضافة اإىل مقوم املو�ضيقا �ضابق 

الذكر كي متثل نظريته يف )ال�ضعر ال�ضايف( 

أُوردها  في�ض������ري اإىل ال�ضمات واملالمح التالية ا

تية بتنظيمي وترتيبي  رًة يف الفقرات الآ ُمَفقَّ

وم�ضاغة باأ�ضلوبي وقلمي :

أت������ي  وتا والظ���الل:  به���ام  والإ الغمو����س   -1

لفاظ الغائمة املعاين  جميعها من تاأثريات الأ

مياءات  يف اجُلَم������ل املكثفة، واملو�ض������حة بالإ

وال�ضور املوحية اإيحاءاٍت خمتلفَة الدللت، 

بداع������ات التعبريي������ة امل�ض������تحدثة ذات  وبالإ

من������اط وال�ض������ياغات املبتكرة الراف�ض������ة  الأ

ن الغاية من ال�ضعر –كما  للجاهز واملتداول، لأ

يرى بع�ص النُّقاد املنّظرين للرمزية– لي�ضت 

ة ول ال�ضعور البنّي  الفكرة  الوا�ض������حة املجلوَّ

حا�ض������ي�ص القلبية  املحّدد ولك������ن غمو�ص الأ

وعتمتها وغ�ضق امل�ض������اعر النف�ضية وظلمتها 

واإي������راد احلالت البتكاري������ة املبهجة  للروح 

ثر  ن�ض������انية يف تلّقيها وا�ضتيعابها ملاهّية الأ الإ

الفني.

يق������ول )فرل������ن( يف الق�ض������يدة خماطباً 

ال�ضاعر: 

كما اأن عليك األ مت�سي اأبدا

اإىل انتقاء كلماتك دون �سيء من اإهمال 
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فلي�س ثمة اأغلى من اأغنية �سهباء

يلتقي فيها الغام�س باملوجز 

اإنها عينان حلوتان خلف نقاب 

اإنها راأد ال�سحى تعروه من الظهرية رع�سة 

اإنها م�ساء خريفي هادئ

ننا نبتغي الظال ل اللون  لأ

ول �سيء �سوى الظال ..

وقد عمد عدد من نََقَدة ال�ضعر الرمزي 

يوبي يف  )ومنه������م الدكتور الناقد يا�ض������ني الأ

كتابه »الرمزية« ال�ض������ادر ع������ام 1982( اإىل 

متيي������ز نوعني من الغمو�������ص، غمو�ص عجز 

ول �ضبيل  وتق�ضري وغمو�ص موهبة وقدرة، الأ

املقلّدي������ن الذي������ن يتمذهبون به������ذا املذهب 

أو  اإيهاماً  عاً و�ض������رتاً ل�ض������عفهم ا دب������ي تنطُّ الأ

ه  مبلكات هم حمروم������ون منها.. والثاين مردُّ

عن������د املوهوبني املقتدرين اإىل اإميانهم بعجز 

العقل الواعي عن ا�ض������تبيان جوهر احلقائق 

دراك املنطقي اأن  النف�ضية التي ل ي�ضتطيع الإ

�ضا�ضية امل�ضبِّبة  ولية الأ ها اإىل عواملها الأ يردَّ

لن�ضاأتها ومنتجاتها وكاأنهم بذلك يعلنون اإفال�ص 

العقل الب�رصي وعدم مقدرته على الفهم عن 

طري������ق التحليل ولذلك تراه������م يكتفون باأن 

يرمزوا باإمياءات واإ�ضارات للحالة ال�ضعورية 

الغام�ضة بعدة رموز وموحيات غرائبية.. ول 

�ض������ك اأن غمو�ص »فرلن« يف معظم ق�ضائده 

ن������ه مطبوع على  ي�ض������نف يف النوع الثاين لأ

بداع وجهنميته اأحياناً . فرادة الإ

2- تطي���م قواع���د البالغ���ة الكال�سيكية 

امل�ستهلك���ة: وهذا يعني خل������ق بالغة ُمبتَدعة 

جديدة ترفع ال�ض������ورة ع������ن املاألوف املنظور 
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أبعد من  وامل�ض������موع وامللمو�������ص اإىل ما ه������و ا

املعقول، اإىل ما هو »�ض������عرّي« وتعرب عن روح 

الع�رص واأدوات حداثته وتتجدد با�ض������تمرار 

بتجّدد مبتكراته كيال ت�ضبح قالباً يعاد �ضب 

دبية فيه بال�ض������كل نف�ضه والطريقة  املادة الأ

عينها، وليكون  ثمة ت�ض������اوق فنّي وان�ض������جام 

بهام والظالل    لغوي بني حال������ة الغمو�ص والإ

وبني و�ض������ائل التعب������ري عنها ب�ض������كل مغامر 

ومتخّط ومتجاوز للفنون البالغية املدر�ضّية 

�ض������اليب بفعل مرور  من������اط والأ املحّنطة الأ

أو تقّدم ملحوظني  حقاب عليها دون تطور ا الأ

اإل نادراً. يقول )فرلن(: 

فيا اأيها ال�ساعر

خذ الباغة واق�سف رقبتها

ويو�ض������ي )فرل������ن( ال�ض������عراء يف جيل������ه 

كافة ومريديه خا�ض������ة با�ض������تعمال الكلمات 

يف غ������ري معناه������ا الدقي������ق )اأي مبا يُ�ض������به 

»النزياح« يف امل�ض������طلح النق������دي املعا�رص( 

وبلّي عنق الف�ض������احة يف قدامتها امل�ضتهلكة 

و»اقرتاف« حداثة جمددة للو�ض������ول باملتلّقي 

رهاف������ات الع�رصّية اجلديدة  اإىل تذّوق������ه الإ

ح�ض������ا�ص، اإ�ضافة اإىل  يف اللغة وال�ض������عور والإ

أ�ضاليب الده�ضة  تاأثره وانفعاله با�ض������تخدام ا

دها�ص الواردة يف الق�ضيدة.   والإ

نه������ا ل جتد لها  3- العناي���ة بالقافي���ة: لأ

أّي فن م������ن الفنون  أو مو�ض������عاً يف ا موطن������اً ا

دبية اإل يف ال�ضعر. فاإذا ا�ضتعملها ال�ضاعر  الأ

أنزلها يف  بذكاء ومه������ارة وموهبة واإتق������ان وا

أو  منازلها املنا�ض������بة لها متاماً دون ت�ض������نع ا

أو ا�ض������طياد بل بعفوية  ل ا ا�ض������تدعاء اأو متحُّ

وتلقائية و�ض������ليقية تتاأتى من اكتناز املخزون 

اللغوي يف معجم ال�ض������اعر الفحل ال�ض������ديد 

ألفاظه ومفرداته وطرق مهارته يف  الرثاء يف ا

أك�ضبْت �ضعره قيماً من الفن  ا�ض������تخداماتها، ا

أو الوقع وتعّزز مكانته  يقاع ا اإ�ضافية تغني  الإ

املو�ضيقية يف �ض������ياق الق�ضيدة مع مكوناتها 

خرى. ويف هذا ال�ض������دد ي�ضتذكر  البنائية الأ

أياً لناقدنا اللوذعّي  احلِذق ال�ضاخر  الذهن را

)مارون عبود( يتكلّم فيه عن دور القافية يف 

ال�ضعر حني يقول: ))اإذن لي�ضت القوايف زوايا 

ح�ضن معد حلب�ص ال�ضعر. ولكنها وقفة نغم 

على حدود الالنهاية، وانطالقة مع موجات  

ثري ليظل يتنقل من    فلك اإىل فلك، ومن  الأ

نظام �ضم�ضي اإىل اآخر �ضدميي يدخر فيه((. 

وعلى �َض������َبٍه باملقبو�ص ال�ضابق يتوّجه )فرلن( 

خماطباً ال�ضاعر: 

واإنك لتح�سن �سنعًا

اإْن اأن���ت عق���دَت الع���زم عل���ى الع���رتاف بع����س 

ال�سيء

بالقافية الر�سّية 

فاإن مل ُتعَن بها يف �سعرك

فاأين تراها ما�سية ؟
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أنه اإذا كان )فرلن( كمعظم ال�ضعراء  على ا

الرمزيني قد اأوغل يف معاي�ض������ة املو�ضيقا –

وفق راأي غالبية نّقاده – معاي�ضة جعلته يرى 

أنه يف مرحلة من  فيه������ا قد�ص اأقدا�ض������ه، اإل ا

أ�ضلوب �ضعره اجته اإىل منط من  مراحل تدّرج ا

ن �ضح التعبري– يخاطب  املو�ضيقا الهم�ضية –اإ

ذن الداخلية النف�ضية للم�ضتمع  من خاللها الأ

ر     أو املتلقي، فبات ل يعباأ اإذا ما اقرتب ال�ضع ا

أو �ضيطرت التقنية النرثية امل�ضّجعة  من النرث ا

عل������ى القوايف ال�ض������عرية املنظم������ة وهذا ما 

جعل بع�ص دار�ض������يه ينظ������ر اإليه كما لو كان 

�ض������اعر ال�ضذاجة والبدائية والعفوية وهو يف 

احلقيقة مل يكن كذلك ))ف�ضعره –كما يحكم  

أبعد م������ن اأن يكون  عليه »ب������ول فال������ريي«- ا

نه من امل�ضتحيل على �ضاعر  �ضاذجاً وبريئاً لأ

اأن يكون كذلك(( .

اأي  ال�سعري���ة:  بال�س���ورة  الحتف���اء   -4

توظيف اخليال املحلّق الندفاعّي    يف الروؤية 

والروؤيا ور�ض������د ال�ض������ور اخلاطفة احلركية 

امللّون������ة واجلري وراء املغامرة ال�ض������عرية يف 

جمالّيات فتنتها وذهولها واخلروج من بوتقة 

ال�ضعر  ال�ض������تهالكي املختنق باآليات الرتابة 

داء اإىل  اأفق ال�ض�عر  �ضلوب والأ والتكرار يف الأ

بداعي والبتداعي املبتهج باإجنازه الن�ضّي  الإ

الغني بالتاأثري واجلاذبية ود�ض������امة احلداثة 

عن طريق الغرابة وال�ضدمة والفتون واجلدة 

والبتكار وخمالفة ال�ضائد املكرور يف القول 

آلهة ال�ضعر  ال�ض������عري املُعاد وفرحة  عرو�ص ا

يف ي������وم طقو�ص زفافها املهيب واإبراز فتنتها 

واإثارتها باأ�ض������اليب ا�ضتعمال ال�ضور ال�ضعرية 

املُداهم������ة واملفاِجئ������ة يف بني������ة الق�ض������يدة: 

تكوينها وج�ضدها وروحها ودمها واأع�ضابها، 

ن ال�ضعر هو امليدان ال�رصعي الوحيد  ذلك لأ

ن ال�ضورة  للجمال الطافح برثوته اخلاّلبة ولأ

�ضا�ضي الذي ي�ضتك�ضف  أي�ضاً هي الو�ضيط الأ ا

به ال�ضاعر جتربته وي�ض������تجليها كي مينحها 

دلل������ة املعن������ى واإيغاله، وهكذا فاإن �ض������عرية 

الرمزية – تعن������ي فيما تعني – املقدرة على 

ر�ض������د حالة التفكري من خالل ت������وارد الكّم 

ال�ضوري يف الدماغ والذاكرة واملقدرة كذلك 

على تفعيل طاقة اللغة و�ضاحنّيتها من خالل 

التعب������ري باألفاظ احلوا�ص اللونية ال�ض������معية 

وترا�ضلها عن طريق ال�ضعور  املتناوح بينهما 

عرب وم�ض������اته الناب�ض������ة. ومن املعروف اأن 

أّث������ر بكٍل من )بودل������ري( و )رامبو(  )فرلن( تا

خري  – على �ض������غر �ض������نه اأق�ض������د  ه������ذا الأ
ول اإبداع ال�ض������ور والروؤى  – فاأخ������ذ م������ن الأ
دبية يف ت�ض������وير امل�ضاعر الن�زوّية  أته الأ وجرا

التي غذاها تهالكه على اخلمر واملخّدرات، 

كما اأخذ عن الثاين ينابيع ثرّية الندفاع من 

لهام الن�ض������طارّي فتحت �ض������اعريته على  الإ

ب������دّي الندفاق الكامن  ))النهر الداخلي الأ



1�4

وىل للرمزّية من البيانات الأ

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

ن�ض������انية((  كم������ا يقول الدكتور  يف النف�ص الإ

اأنط������ون غطا�ص كرم يف كتاب������ه )الرمزية يف 

دب العربي احلديث(.  الأ

)5(

م������ا ال�ض������عر؟ ما ه������و بني الفن������ون؟ من 

ال�ضاعر؟ ملن يكتب؟ كيف يبدع ؟

أ�ضئلة مهمة طرحها )فرلن( واأجاب عن  ا

َد  اأهّمها يف ق�ض������يدته امل�ض������هورة ه������ذه: َحدَّ

تقان الفن ال�ض������عرّي واإجادة  قواعد ُمنّظرة لإ

�ض������ياغته، وو�ضع �ضوابط لتكويناته البنيوية 

أ�ضا�ضات  أر�ضى ا مة يف احللم الروؤيوّي، وا املتو�ضَّ

بداع الق�ضيدة النوعية واإ�ضادة  ا�ض������تثنائية لإ

معمارها التقنّي على هند�ضة  جمالية ونادى 

كحداثّي �ض������ابق لع�رصه باأمنيات م�ض������تقبلية 

تطمح ل�ض������تمرار �ض������باب الفن وفتنته معاً، 

أو الرتجيعة التي  أو الن������واة ا وكان������ت الالزمة ا

يكررها يف ثنايا )�ض������مفونيته ال�ضعرية( هذه 

هي اإعادة تاأكيده على مقوم املو�ضيقا ودورها 

يف اإغناء الن�ص ال�ضعري املن�ضود بثقل نوعّي 

فريد الهيئة وال�ضكل والعالمات الفارقة، له 

زخمه وحجمه وريازته ورجاحته كي يكت�ضب 

ال�ضعُر من �ضهوته لالكتمال ا�َضمه احلقيقي، 

ويتحدد انتماوؤه اإىل جن�ضه.. اإىل نف�ضه.. اإىل 

ُهوّيته وهو: املو�ض������يقا.. املو�ضيقا.. قبل  كل 

�ضيء املو�ضيقا.. وهكذا كان موقف )كولريدج( 

من هذه امل�ض������األة عندما قال: اإن النرث كناية 

عن كلمات يف اأف�ض������ل نظام، اأما ال�ضعر فهو 

اأف�ضل الكلمات يف اأف�ضل نظام .

)6(

أو   كتب )فرلن( ق�ضيدته )الفن ال�ضعري( ا

)فن ال�ضعر( املوماأ اإليها يف  املقاطع ال�ضابقة 

م������ن مطالعتنا هذه عام )1874( واملر�ض������لة 

اأ�ضاًل اإىل �ض������ديقه ال�ضاعر )�ضارل موري�ص( 

لكنه مل ين�رصها اإل عام )1882( ثم �ض������ّمنها 

بعدئذ جمموعته )اأم�ص وحديثاً( ال�ض������ادرة 

عام )1885( .

لقت هذه الق�ض������يدة رواج������اً كبرياً، اأو 

اهتماماً بالغاً بع�ُض������ه مطروٌح ب�ضخرية ُمّرة 

�ض������ديدة النتق������اد اأزعج������ت ال�ض������اعر حتى 

اإنه ع������ام )1890( حّذر ال�ض������باب قائاًل: »ل 

تاأخذوا هذه الق�ضيدة على حمملها احلريّف 

فهي لي�ض������ت �ضوى ن�ضيد عادّي« وراح يحيط 

نف�ض������ه كمبدع �ض������عري خارج عن ال�رصب يف 

زمنه بهالِة رائٍد مفتون باأ�ض������تاذيته من رّواد 

علم العرو�ص و�ضاحب نظرية جوهرية فيه، 

ولكنه من بَْعُد اأخذ يتخلى �ض������يئاً ف�ضيئاً عن 

منا�رصة ق�ضيدة البيت املوزون والبيت احلر 

أ التحلل فيهما  )اإل يف �ضعر لفونتني( وا�ضتمرا

من الوزن حتلُّاًل تدريجياً يف �ضعره.. ومهما 

يكن من اأمر هذا ))البيان ال�ضعري((، -كما 

يقول دار�ض������و )فرلن(– ومهما تكن ح�ض������ة 

)رامبو( يف اأهمية هذه الق�ض������يدة )يُ�ضاع اأن 
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دلة على  له ح�ض������ة وافرة موؤثرة غ������ري اأن الأ

جادة   ذلك مفقودة( فاإن �ِض������عرّيتها �ضامية الإ

ورائع������ة التفّرد ومثرية للج������دل، فهي جتمع 

املثال اإىل القاع������دة والنظرية  اإىل التطبيق 

أنها غنية  واحلل������م اإىل الواقع، اإ�ض������افًة اإىل ا

غن������ًى جّذاباً بالتعابري  النقي������ة والوقحة يف 

ن ذاته . الآ

)7(

وهك������ذا هزج يف قافلة الرمزية �ض������عراء 

بّثوا يف هيكل ال�ض������عر �ضوراً  خالب�ًة و�ِض�ياٍت 

أنغام�اً �ض�������جية. لقد هرق )بودلري(  غائم�ة وا

أزه������ار ال�رص( رع�ض������ة جديدة  بديوان������ه      )ا

يف ال�ضعر الفرن�ضي ل �ضابق لها وتّن�ضم بع�ص 

رم������ازات الغلوائية من �ض������عر  الطي������وب والإ

ألن بو( و�َضلْ�َض������لَُه  يف قارورة �ض������عره  )اإدغار ا

������الف والن�ض������وة الطافحة، وفّجر  املهيب ال�ضُّ

الفتى العبقرّي املتعجرف يف �ضلوكه الراف�ص 

للعاديات املتاآكلة يف املجتمع وال�ضعر )رامبو( 

آبداً، و�ضفح  عاملاً وح�ض������ياً من ال�ضور مهتزاً ا

)فرل������ن( اأحلان������ه العفوية الغمي�ض������ة باللذة 

أت������ى )مالرميه(  �ض������ى، حتى ا واحلرق������ة والأ

باألفاظه البلّورية املتاألقة بوهج الفكر، وجال 

القواعد الهند�ض������ية التي ق������ام عليها �رصح 

�َضجِّ البّناء العامل احلاذق  الرمزية واأم�ض������ك مِبِ

داً  يُرمّم م������ا تداعى منه حتى ا�ض������توى مُمرَّ

�ضاخماً. 

)8(

كان )مالرمي������ه( يرى اأن ثمة مثاًل اأعلى 

أبعاده واآفاقه وي�ض������ل  علي������ه اأن ي�ض������ت�رصف ا

اإىل �ض������ورته »النريفاني������ة« البهّية يف حياته 

������ل واأن هناك �ِضفراً  ن�ضانية و�ضعره املتو�ضَّ الإ

متخّي������اًل ينتظ������م فيه الكون كل������ه ويجدر به 

ك�ض������اعر اأن ي�ض������عى اإىل تدوينه يف ق�ض������يده 

ون�ضيده، لذلك كتب اإىل )فرلن( متحدثاً عما 

جال يف فكره ب�ضاأن حلم �ضاهده يف �ضبوته: 

»لقد حاولُت الو�ض������ول  اإليه طاحماً مرتب�ضاً 

�ضابراً �ضرب الكيميائي، را�ض������ياً اأن اأ�ضّحى 

بكل  �ضيء من اأجله ...، واأي �ضيء هو ..؟.. 

لَُوه …  هو  �ِض������ْفر واحد  اإنه لع�ض������ري اأن  جَنْ

وكفى.. �ِضْفر يتاألَّف من اأجزاء عديدة، �ِضفر 

هند�ض������ي خمطط ولي�������ص جمموعة من وحي 

امل�ض������ادفات مهما تك������ن رائعة« وقد �َض������ِعَد 

نه وجد  )فرلن( بهذا اخلطاب اأميا �ضعادة لأ

فيه ما يرنو اإليه من تلوين ال�ضعر باأطياف من 

آثار من العقل  أم�ض������اج من الفل�ضفة وا الفكر وا

أي�ض������اً كان  ن )مالرميه( ا ليدوم وي�ض������مو ولأ

�ض������اتذة الكبار يف قدرته على  واح������داً من الأ

توفري طاقة خالقة من املو�ضيقا ال�ضافية يف 

�ضعره فهو قرينه يف احتفائه باملو�ضيقا. 

د )فرل������ن( يف حياك������ة البيت  لق������د ج������دَّ

ال�ض������عري، واإْن هو مل يج������روؤ كما رامبو على 

يقاع  النتقال فوراً اإىل البيت املتحرر من الإ
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املوزون ، فقد �ض������اهم يف التخل�ص تدريجياً 

وزان الكال�ض������يكية   وبتوؤدة م������ن اللتزام بالأ

ع يف اإيراد  املعهودة يف ال�ض������عر الفرن�ضي ونوَّ

القوايف املختلفة يف ق�ضيدته راغباً باإ�ضعاف 

دورها املتواتر يف ذاكرة املتلقي امل�ضتعيد على 

أو قراءتها وانتقل اإىل ما اأطلق عليه  �ضماعها ا

ذن( و )مو�ضيقا اللغة( . )مو�ضيقا الأ

)9(
لك������ن من ال�ض������عراء والنق������اد يف الع�رص 

احلدي������ث ويف زمننا احل������ايّل الراهن هذا، 

َمْن يتو�ض������ع يف مفهوم ولدة املو�ضيقا. فمنهم 

أنها تنب������ع  عن نظام الوزن  م������ن يعتقد مثاًل ا

أو مايُع������رف بالبحر العرو�ض������ي  ال�ض������عري، ا

وي�ضمون تلك املو�ضيقا باملو�ضيقا اخلارجية؛ 

ومنهم من يرى كذلك –وهم �ضعراء ق�ضيدة 

النرث- اأن املو�ضيقا تن�ضاأ من طبيعة عالقات 

أو ان�ضجام  خر، ا لفاظ بع�ض������ها ببع�ضها الآ الأ

أو تعبري اأحرف اللفظة  لفاظ مع املع������اين ا الأ

امل�ض������تخدمة عن مدل������ول الفكرة املطروحة. 

ويطلقون على تلك املو�ض������يقا تعبري املو�ضيقا 

الداخلية .

نف�ض�هم،  وهكذا ي�ض������مح بع�ص ال�ض�عراء لأ

وي�ض�اعدهم بع�ص النقاد يف ذلك، اأن يتخلوا 

عن اتباع الوزن الكال�ضيكي املتوارث ليكتفوا 

باإيقاعات التناغم والن�ض������جام والرجع بني 

أن�ض������اقها التعبريي������ة واأمناطها  لف������اظ يف ا الأ

أ�ضموه مو�ضيقا  ال�ض������ياغية. ويتكئوا على ما ا

ال�ضياق الداخلي للتعبري يف كتابة ما ا�ضطلح 

عليه با�ضم )ق�ض������يدة النرث (. وهو وليد فن 

أدب������ي جديد ينت�رص يف �ض������عر الأمم الراقية  ا

ن وجوده  ثقافياً و�ض������عرياً كلها اأ�ضحى له الآ

و�ضمعته و�ض������عراوؤه ونقاده وقراوؤه ومعجبوه 

و�ضحف وجمالت تف�ض������ح له م�ضاحات على 

آداب اللغات احلية يف  �ض������فحاتها يف جميع ا

العامل اجلديد ال�رصي������ع النب�ص يف ابتكاراته 

واإجنازات������ه على ال�ض������عد املختلف������ة، ومنها  

دبي.  ال�ضعيد الأ

)10(
 وقلمي يكتب خواطره وتاأمالته ال�ضابقة 

َكَر  على �ض������طور هذه احلديقة ال�ض������عرية تذَّ

فك������رًة هام������ًة وممي������زة للم�رصح������ي العاملي 

أون�ض������كو( يقول فيها: »كل  املعروف )يوجني ا

اأدب جديد هو اأدب ِعدائّي. العدائية متتزج 

�ض������الة وهي تقلق ما اعت������اد عليه النا�ص  بالأ

من اأفكار«. 

َر كلمة يف ال�ضياق نف�ضه لل�ضاعر   كما تََذكَّ

الفرن�ضي )جان كوكتو( يرى فيها اأن »الكتابة 

لي�ضت �ض������جادة فار�ضية ي�ضري فوقها الكاتب، 

والكاتب ي�ض������به ذلك احلي������وان الربي الذي 

كلما طاردتْه كتَب اأف�ضل«. 

)•( معظ���م املقاط���ع ال�سعري���ة ال���واردة يف ه���ذه 

دي���ب ال�سورّي  املطالع���ة ه���ي من ترجم���ة الأ

�سعد �سائب )رحمه اهلل(.
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أ�ضكال احلياة من  ن�ضان ملعرفة نف�ض������ه اإل معرفة ا لي�ص من �ض������بيل اأمام الإ

حوله.

فف������ي حياتك اليومية تقول عن �ض������خ�ص تراه كل يوم مير بجانبك ويلقي 

عليك ال�ض������الم باأنك لتعرفه، وتقول عن �ضخ�ص مل تره راأي العني قط ولكنك 

تتعامل معه من بعيد باأنك تعرفه. اإذاً لي�ص املهم النظر اإىل ال�ض������خ�ص، ولكن 

امله������م مدى حج������م املعرفة بطبيعة ال�ض������خ�ص، فمعرفة ال�ض������خ�ص هي ذات 

ناقد واأديب �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري 

متعة تلقي املعرفة

❁

˜

❁❁
عبد الباقي يو�سفعبد الباقي يو�سف
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ال�ضخ�ص، اأما النظر لوحده مهما طال فاإنه 

لن يقدمه اإليك، ول������ن يقدمك اإليه. املعرفة 

هنا غنتك عن النظرة، بيد اأن النظرة هناك 

أن������ت ل توؤمن بوجود  مل تغنك عن املعرفة. وا

وردة ل تهب������ك رائحة، ولكنك عندما ت�ض������تم 

رائح������ة وردة فاإنك توؤم������ن بوجودها حتى لو 

خفى عنك ظاهرها.

فف������ي الب������دء »كان������ت الكلم������ة« ومل تكن 

النظرة. القراءة هن������ا متنح خميلتك اخليال 

أنهار التاأمل  اخل�ضب وتف�ضح يف م�ض������اعلها ا

والتفكر، فاملعرفة تو�ض������ع املدركات العقلية 

وال������روؤى التاأملية والتخيلية وهي دعوة جلية 

لال�ضتدراك واليقظة من غفوة الالمعرفة. 

ألوان  أ�ض������كال وا ن�ض������ان عل������ى ا يتعرف الإ

للمعرفة الب�رصية وهي فروع توؤدي اإىل �ض������عة 

ن�ض������ان كلما بحر يف  املعرفت������ه، لذلك فاإن الإ

عل������وم املعرفة ازداد انفتاح������ا مهما اختلفت 

اأجنا�������ص ه������ذه املعرف������ة م������ن اأدب، وعلم، 

وفلك،وفن، وطب، وفقه. 

يقول ابن قتيبة وهو ي�رصح منهج تقدميه 

أ�ضلك فيما ذكرته من �ضعر كل  للمعرفة: / ومل ا

أو ا�ضتح�ضن  �ضاعر خمتار له �ض������بيل من قلد ا

با�ضتح�ضان غريه، ولنظرت اإىل املتقدم منهم 

بع������ني اجلاللة لتقدم������ه، واإىل املتاأخر منهم 

 .
)1(

بعني الحتقار لتاأخره 

كرب لنفتاحنا  تبقى املعرفة هي الدليل الأ

أنف�ضنا، ومعرفة ما يف الطبيعة  على معرفة ا

التي نعي�������ص فيها، وتعي�������ص فينا،ففيها نقع 

أنف�ضنا، �رصح الطبيعة.  على �رصح ا

العل������م يف جوه������ره ل يتحق������ق اإل ع������رب 

أم العلوم، والعلوم كلها  املعرفة، فاملعرفة هي ا

ن�ضان يف  هي فروع �ضجرة املعرفة. يتفّقه الإ

آيات الكون، وهذا يحقق  املعرفة ويتفّكر يف ا

ن�ضان متعة اكت�ضاب املعرفة، ومتعة ارتقائه  لالإ

من كائن غري ع������ارف، اإىل كائن عارف، من 

كائن مظلم لكائن م�ض������يء، اإ�ض������افة اإىل اأن 

ه������ذه املعرفة حتقق ل������ه الطماأنينة الروحية 

وتزيح عنه كل مر�ص من اأمرا�ص الروح. 

فه������و اإذن مل ياأت �ض������دفة م������ن جمهول، 

وبالتايل لن يذهب اإىل جمهول. كلّما اكت�ضب 

ن�ضان املعرفة، ازداد طماأنينة، وامتالأ  هذا الإ

ثقة بجدوى وجوده وحياته. 

علينا دوماً اأن نكون منفتحني ل�ض������تقبال 

أ�ضكال احلياة ونرنو نحو اكت�ضافات جديدة  ا

تزيد يف درجة معرفتنا. 

أيام عمره  ن�ضان يف كل يوم من ا يحتاج الإ

اإىل اأن يتعلم �ضيئاً جديداً مل يكن يعلمه من قبل، 

وعليه اأن يّدخر لذلك املال واجلهد والوقت، 

فكم������ا تدلف خمزن غ������ذاء، اأو متجر ثياب، 

عليك اأن تدل������ف مكاتب الكتب واملطالعات، 

اإن املعرف������ة لتق������در بثمن ولي�������ص ثمة متعة 

تفوق متعة معرفة علوم ومعارف جديدة كل 
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يوم. اإننا لنقول هذا ملجرد املعرفة فح�ضب، 

ب������ل املعرفة التي تكون يف خدمة النف�ص ويف 

خدمة النا�ص جميعاً. 

يقول اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني: 

/وقال مو�ضى �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )واأخي 

هارون هو اأف�ضح مني ل�ض������اناً فاأر�ضله معي 

ف�ضاح  ردءاً ب�ض������دقي( رغبة منه يف غاية الإ

عناق اإليه اأميل، والعقول  باحلجة لتك������ون الأ

.
)2(

عنه اأفهم، والنفو�ص اإليه اأ�رصع / 

املعرف������ة ه������ي انفتاح النف�������ص كوردة يف 

أنها تكون طيبة وتقّدم الطيب حتى  ربيع اأي ا

ر�������ص التي تكون فيه������ا، والالمعرفة هي  لالأ

انغالق النف�ص كوردة ذابلة يف خريف اأبدي. 

ن�ضان  اإن الر�ضيد الثمني الذي يحققه الإ

يف م�ضرية حياته يكون بقدر ماقراأ من كلمات 

معرفية، ولي�������ص بقدر ما جمع من اأوراق يف 

ن�ضان عندما يرتك احلياة يعجز  البنوك، فالإ

اأن ياأخذ معه اأوراق امل������ال، لكنه ليعجز اأن 

ياأخذ معه كلم������ات املعرفة، وعندما ليفيده 

املال، فاإن املعرفة تفيده، والعامل الفقري عنده 

خري م������ن اجلاهل الغن������ي، كان عرب ماقبل 

دب كاد اأن يكون  اجلاهلي������ة يقول������ون »اإن الأ

ثلثي الدين«. واحلقيقة فاإن ما ميّيز املعرفة 

أنها لنهائية  ويحفظ لها دميومتها وجتّددها ا

وكلما يعرف املرء اأمراً يك�ضف مدى جهله.

ن�ض������ان اأن يحرر نف�ضه  لقد ا�ض������تطاع الإ

مية، وا�ض������تطاع اأن يوؤمن بالعلم وهذه  من الأ

القناعة املر�ضخة يف ذهنه جتعله يدفع طفله 

اإىل التعليم يف اأقرب مدر�ض������ة، جتعله يف�ضل 

العل������م على امل������ال، واأقرب مث������ال اأن اأطفال 

أ�ض������اتذة  أثري������اء العامل يتعلم������ون على اأيدي ا ا

أو  �ضتاذ ا ب الرثي باأن هذا الأ فقراء. يقتنع الأ

املدر�ص الفقري �ضيعطي اإ ابنه اأكرث مما ميكن 

ن�ض������ان  موال. ولو كان الإ له اأن يعطيه من الأ

ثرياء  يعي�ص باملال وحده مل������ا دخل اأطفال الأ

ن�ضان على قدر كبري  املدار�ص. لقد اأ�ضبح الإ

من الوعي املعريف، واأ�ضبح يتمتع بتذوق لذة 

املعرفة. 

اإنك لتتعلق ب�ضيء اإّل اإذا اأحببته وتعلقك 

به يكون على مقدار حمبتك له. لي�ص بو�ضعك 

اأن تتعلق ب�ضيء لحتبه، واإذا راأيت يف نف�ضك 

بع�������ص امليل فاعلم باأنه ميل اآين يزول بزوال 

اللحظ������ة واأن جمرد حتقيق فع������ل هذا امليل 

ن املي������ل ولد يف البدء لتحقيق رغبة  يزيله لأ

ميكن لها اأن تنتهي. 

العالق������ة الزوجية ب������ني الزوجني تعطي 

أة هي حرث  مثالً حّياً يف هذا ال�������رصح. املرا

ا �ض������اء ومن هذه  أّن الرج������ل وهو ياأتي حرثه ا

العالق������ة /احلرثية/ تولد عالقة اأكرث عمقاً 

لفة  لفة« ومن هذه الأ ميكن ت�ض������ميتها ب� »الأ

تول������د ذروة العالق������ة الزوجي������ة الت������ي هي 

�ض������دق  »امل������ودة«. ه������ذه املودة هي التعلق الأ
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بقى طيلة احلياة الزوجية، ويف تقديرنا  والأ

باأنها ذاتها التي �ض������تدفع الزوجني اإىل رغبة 

اللق������اء يف مكان اآخر خارجا ً عن هذا العامل 

رغ������م اأن ذاك املكان �ض������يوفر للزوج ن�ض������اًء 

اأجمل واأبهى ليق�ض������ي وط������ره منهن، وهولن 

يكون بحاجة اإىل »حرثية« العالقة بينه وبني 

حليلته ال�ض������ابقة.لكنها »املودة« التي لمتوت 

اإذا ما�ض������اء اهلل وجعلها ب������ني الزوجني.ويف 

البيت الزوجي ذاته جند خلود املودة حينما 

أته ويق�ض������ي وطره منها ثم  ياأتي الرجل امرا

ن املودة  تن�رصف، لكنها لترتك البيت كله لأ

أو  خر يف اأوقات النفا�ص ا مر الآ تربطها. والأ

أنها  أة لت������رتك بيتها رغم ا احلي�������ص فاإن املرا

لت�ض������لح له »حرثياً« وهو كذلك يبقى يتودد 

أ�ض������ابها عار�ص ومنعها كلّياً  اإليها، وحتى لو ا

من جماعه فلن تدعه مودته التي ولدت باأن 

يرتكها، حتى اإذا ا�ض������طر وت������زّوج من اأخرى 

قوى الذي يربطهما. ويف راأيي  فاإن هناك الأ

أة يف  اأن هذه املودة ذاتها هي التي تُبقي املرا

نها  بيتها عندما يت������زوج زوجها من اأخرى لأ

ألف������ت هذا الزوج وه������ذه الع�رصة  تك������ون قد ا

جد  أردُت اأن اأمّهد لأ معه. به������ذه التوطئ������ة ا

مدخاًل حلديثي عن متعة تلقي املعرفة. وهو 

مو�ضوع ح�ّض������ا�ص ليوليه الكثريون عنايتهم. 

ليكفي اأنك تبني مكتبة يف بيتك قد يرتاكم 

عليها الغبار اأو قد ياأتي من يخلفك فيبيعها. 

وىل نحو رحابة املعرفة تاأتي  اإن اخلطوات الأ

عرب تعزيز التذوق املعريف. 

لقاء والتلقي  بني الإ

لي�ص املتلقي وحدة ي�ض������تمتع با�ض������تقبال 
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ألوان  املعرفة، بل امللقي يجد متعة وهو يلقي ا

أ�ضماع النا�ص.  املعرفة على ا

لقاء  لننظر يف املقاطع التالية اإىل متعة الإ

والتلقي: 

دعت������ه ابنته اإىل تناول الغ������داء يف بيتها، 

فذهب ب�ضوق ليتفاجاأ بوجود بربارة. عادت 

ذات امل�ض������اعر وهو ينظر اإليه������ا، ثم يتقدم 

ليقبل ابنته، ويقبل اإي������الف، ويتقدم نحوها 

مادا كف امل�ض������افحة متخياًل تلك اللحظات 

الرهيبة التي �ض������افحها فيها اأول مرة، لبثت 

وىل وهو يتخيل  الكف يف الك������ف كامل������رة الأ

أو  نف�ض������ه يف عامل اآخر، عامل كان ي�ض������مع به، ا

أو ي�ض������اهده جم�ض������داً يف �ضا�ض������ة  أ عنه، ا يقرا

ن يعي�ص تفا�ض������يل هذا  أنه الآ التلف������از، بيد ا

العامل وكفه تعانق رحابة كفها. انتبهت تيماء 

لذلك ودعته للجلو�ص، ف�ض������حب كفه منتبها 

لذلك. 

جل�ضوا جميعاً اإىل مائدة الغداء العامرة، 

فق������ال هجري وه������و ينظر اإىل زين������ة املائدة 

املحملة باألوان الطع������ام وال�رصاب كان النبي 

أثر نعمته على  يقول: )اإن اهلل يحب اأن يرى ا

عبده يف ماأكله وم�رصبه(. 

أراد اإيالف اأن يكرمك يا اأبي، ثم نظرت  ا

نكليزية: اأردت اأن تكون  اإىل بربارا وقالت بالإ

بربارا اأول من تتناول معي الغداء يف بيتي. 

ابت�ض������مت بربارا وقالت باأنها تقدر هذه 

املعزة. 

جنليزية  ومع تناول الطعام قال هجري بالإ

وكاأنه يوجه حديثه اإىل بربارا فح�ض������ب رغم 

�ض������الم يحب  أن������ه مل ينظر اإليها: كان نبي الإ ا

الدباء ويق������ول: ياعائ�ض������ة اإذا طبختم قدراً 

فاأكرثوا فيها من الدباء، فاإنها ت�ض������د القلب 

احلزين، وهي �ضجرة اأخي يون�ص. 

وكان يو�ض������ي: عليكم بالقرع فاإنه ي�ض������د 

الف������وؤاد ويزيد يف الدم������اغ، وعليكم بالعد�ص 

فاإنه يرق القلب، ويغزر الدمعة. 

أبو هريرة يق������ول: اأكل التمر اأمان  وكان ا

من القولنج، و�رصب الع�ض������ل على الريق اأمان 

من الفالج، واأكل ال�ض������فرجل يح�ض������ن الولد، 

واأكل الرمان ي�ض������لح الكبد، والزبيب ي�ض������د 

الع�ضب، ويذهب بالن�ضب والو�ضب، والكرف�ص 

يق������وي املعدة، ويطيب النكهة، واأطيب اللحم 

الكتف. 

وكان يدمي اأكل الهري�ض������ة، وي������اأكل على 

�ضماط معاوية، وي�ضلي خلف علي، ويجل�ص 

وحده. 

قالت بربارا: ملاذا كان يفعل ذلك؟ 

ق������ال وهو ينظ������ر اإليها هذه امل������رة: كان 

أد�ض������م، وال�ض������الة  يقول: الطعام مع معاوية ا

خل������ف علي اأف�ض������ل، وهو اأعل������م، واجللو�ص 

أ�ضلم. ف�ضحكوا جميعاً.  وحدي ا

قال احل�ض������ن بن �ض������هل يوما على مائدة 

رز يزيد يف العمر، ف�ضاأله املاأمون  املاأمون: الأ
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ع������ن ذلك فق������ال: يا اأمري املوؤمن������ني اإن طب 

رز يري  الهند �ض������حيح، وهم يقولون: اإن الأ

منامات ح�ض������نة، ومن راأى مناماً ح�ضناً كان 

يف نهارين. 

وكان يقال للك�ض������بارج• باأنه �ض������يد املرق 

طعمة وزين املوائد.  و�ضيخ الأ

دعا احلجاج اإىل وليمة وقال لزازان: هل 

عمل ك�رصى مثلها؟ 

فا�ضتعفاه، فاأق�ضم عليه، فقال: اأومل عبد 

عند ك�رصى، فاأقام عل������ى روؤو�ص النا�ص األف 

و�ض������يفة، يف يد كل واحدة اإبريق من ذهب، 

فقال احلجاج: اأف واهلل ماتركت فار�ص ملن 

بعدها من امللوك �رصفاً. 

أراد رجل اأن ي�ضنع مقلباً برجل فاأهدى  ا

اإليه فالوذجة• منتهية ال�ضالحية وكتب اإليه: 

اإين اخرتت لعملها ال�ضكر ال�ضو�ضي، والع�ضل 

�ض������بهاين. وملا راآها  املارداين، والزعفران الأ

الرجل قال: واهلل العظيم ما عملت اإل قبل 

اأن توجد اأ�ض������بهان، وقبل اأن تفتح ال�ضو�ص، 

وقبل اأن يوحي ربك اإىل النحل. 

ف�ض������حك اجلميع بانتظ������ار املزيد وقد 

أو�ضكوا من فرغ الطعام.  ا

فقال هجري: كلوا فاأنتم مل تاأكلوا �ض������يئا، 

قيل اأن وهب بن جرير �ض������األ مي�رصة الربا�ص 

عن اأعجب ما اأكل فق������ال: اأكلت مئة رغيف 

مبكوك بلح. ومر مي�رصة هذا ذات يوم بقوم 

وهو يركب حماراً، فدعوه لل�ضيافة وذبحوا 

له حماره، وطبخوه وقدم������وه له، فاأكله كله، 

أ�ض������بح طلب حماره لريكبه فقيل له: هو  وملا ا

يف بطن������ك. وا�ض������تغرقوا جميعاً يف �ض������حك 

جملجل.

�ض������مر ي�ضع القمع على  كان هالل بن الأ

أو النبيذ.  فيه وي�ضب اللنب ا

عرابي: كانت يل بنت  أبو املج�رص الأ قال ا

جتل�������ص معي عل������ى املائدة فتربز كف������ا كاأنها 

�ض������لفة يف ذراع كاأنه جمارة، فال تقع عينها 

على لقمة نفي�ض������ة اإل خ�ضتني بها، فكربت 

وزّوجتها، و�رصت اأجل�������ص اإىل مائدة مع ابن 

يل، فيربز كفا كاأنها كرنافة، فو اهلل لن ت�ضبق 

عيني اإىل لقمة طيبة اإل �ضبقت يده اإليها. 

قال �ضدقة بن عبيد املازين: اأومل يل اأبي 

ملا تزوجت، فعم������ل ع�رص جفان ثريد جزور، 

فكان اأول من جاءنا هالل املازين، فقدمنا له 

جفن������ة مرتعة فاأكلها، ثم اأخرى فاأكلها، حتى 

اأتى على اجلميع، ثم بقربة مملوءة من النبيذ 

فو�ضع طرفها يف �ضدقه، وفرغها يف جوفه، 

ثم قام فخرج، وا�ضتاأنفنا عمل الطعام. 

 كنز القراءة 

ميكننا اأن نت�ض������اءل ع������ن اأهمية القراءة، 

أ كثرياً تراه غنياً يف حديثه  ن�ضان الذي يقرا الإ

ومهما طال به احلديث لي�ض������جره ال�ضامع، 

أ لي�ص لديه �ض������يء يقوله،  بيد اأن الذي ليقرا
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اإن حديث������ه مهما كان جاداً ليكون اإل عبارة 

عن كلمات مبا�رصة يلقيها على ال�ضامع ويبقى 

أينما حل. يكررها ا

 اأعرف رجال �ض������معت منه بع�ص الوقائع 

ن لي�ص لديه �ضيء  التي وقعت معه مئة مرة لأ

أ يكون من الع�ضري  اآخر ي�ض������يفه، الذي ليقرا

أن يكت�ضف �ض������يئاً جديداً، وحتى لو اكت�ضف  ا

فاإن������ه ليكون مدركا باأبعاد هذا الكت�ض������اف 

اجلديد وبقيمت������ه املعرفية، اإن������ه فقري بكل 

أنه ميكن اأن يجرح  أ�ضكال الفقر، اإ�ضافة اإىل ا ا

خرين باألفاظه احلادة واملبا�رصة بب�ض������اطة  الآ

�ض������ديدة، بينما حديث �ضخ�ص مواظب على 

أل������وان الق������راءة يقدم لك املعلوم������ة، ويقدم  ا

لك حالوة وعذوب������ة اللغة، يقدم لك اإ�رصاقة 

الب�ضمة التي حتمل الكالم اإىل �ضمعك، ويفوح 

ن�ض������ان وهو يحّدث اإن�ض������انا، القراءة  برقة الإ

هي الغنى التي لغنى عنها. 

لقد تعددت و�ض������ائل املعرف������ة يف ع�رص 

التقني������ات الهائل������ة والتفج������ر املعلومات������ي، 

وبطبيع������ة احلال فهذا ليغني ع������ن القراءة 

ن املعرف������ة واأي معرفة  م������ن دفتي كت������اب لأ

أت������ي اإّل ع������رب القراءة الفكري������ة والقلبية  لتا

والب�رصي������ة، واإن اأتت فاإنها تاأتي غري مكتملة 

وكذلك تكون �رصيعة الن�ضيان. والواقع فاإننا 

تعلمنا م������ن احلياة والتجارب ب������اأن ما ياأتي 

ب�رصعة،يذه������ب ب�رصع������ة والعك�ص �ض������حيح. 

أتتنا عرب  وللمث������ل على هذا فكم من معلومة ا

القنوات الف�ضائية، ما الذي لبث يف ذاكرتنا 

أناه  أنن������ا نحفظ ن�ض������يداً قرا منه������ا، يف حني ا

وكتبناه عل������ى مقاعد ال�ض������فوف البتدائية 

ن  وىل حتى لو بلغنا الثمانني من العمر، لأ الأ

املعلومة اأتت باجلهد امل�ض������ني مما اأدى اإىل 

تر�ضيخها تر�ضيخاً عميقاً يف الذاكرة. 

حمبة الكتاب 

يف خمتار ال�ض������حاح: »َكتََب من باب ن�رص 

أي�ض������اَ  أي�ض������اً و)كتابة( و)الكتاب( ا و)ِكتَاباً( ا

الَفْر�������ص واحُلْكم والق������در. و)الكاتب( عند 

الع������رب الَعامِلُ ومنه قوله تع������اىل:»اأم عندهم 

الغي������ب فهم يكتب������ون«. و)الُكّتاب( بال�ض������م 

أي�ض������اً  والت�ض������ديد )الكتب������ة(. و)الُكّت������اب( ا

و)املكت������ب(. و)اْكتَتَب( اأي َكتَ������َب ومنه قوله 

أي�ض������اً كتب نف�ض������ه  أْكتَتَب ا أْكتَتََبها« وا تعاىل:»ا

يف ديوان ال�ض������لطان. و)املُْكِتب( بوزن املخرج 

الذي يَُعلِّم الكتابة، و)ا�ْضتَْكتََبه( ال�ضيء �ضاأله 

اأن يكتبه له. و)املُكاتََبة( و)التَّكاتب( مبعنى. 

و)املُكاتَ������ُب( العبد يَُكاتب على نف�ض������ه بثمنه 

أداه َعتََق«.  فاإذا �ضعى وا

أت������ي من العتن������اء به  حمب������ة الكت������اب تا

والتعامل معه باحرتام اإذ ليجوز اأن ياأتي اأٌب 

أو  أ كتاباً، ثم يقذفه جانباً اأمام اأولده، ا فيقرا

أو يتناول �رصابا ً في�ض������ع  يكتب عليه �ض������يئاً، ا

أو يهم������ل الكتاب حتى  الكاأ�ص عل������ى كتاب، ا
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باء الذين يرغبون يف  مي�ض������ي بالياً، وعلى الآ

أوَمْن  زرع حمبة الكتاب يف نفو�������ص اأولدهم ا

هم معهم تتبع القواعد التالية: 

1- ل������دى �������رصاء كت������اب جدي������د، حمله 

بعناية ويُف�ضل اأن يكون مغلفاً وجتّنب حمله 

بع�ضوائية اأوطويه اأو متزيق اأي جزء منه. 

2- عن������د الق������راءة املتقّطع������ة، يف�ض������ل 

ا�ض������تخدام ري�ض������ة ب������دلً ع������ن ط������ي اأعلى 

ال�ضفحات، ثم و�ضع الكتاب يف مكان موؤقت 

أو ال�رصاب  آثار الطعام ا يحفظ������ه ويحميه من ا

أو الغبار ريثما العودة اإليه.  ا

3- عن������د الق������راءة الواح������دة، اأن يوؤخذ 

الكتاب من مو�ضعه املخ�ض�ص له يف املكتبة، 

أن يُكلّف ذلك من  ث������م يُعاد اإليه مبا�رصة دون ا

ِقبل اأحد.

4- احلف������اظ عل������ى م������كان كل كتاب يف 

ق�ضمه املخ�ض�ص له �ضمن املكتبة. 

5- يف حال تعر�ص كتاب للتلف، امل�ضارعة 

يف جتليده و�ضيانته. 

6- التعامل م������ع الكتاب بلطف واحرتام 

اأطفاله������ا  بتعلي������م  م  تق������وم الأ اأن  وكذل������ك 

أ« على غرار:»بابا  عبارة:»هدوء.. بابا يق������را

نائم«. 

عند اللتزام بهذه التعليمات وما يتفرع 

منها، فاإنه يتولد �ضعور بالحرتام نحو الكتاب 

خا�ضة لدى النا�ضئة ومن هذا الحرتام يتعزز 

اإح�ض������ا�ص باحلب يف نفو�ض������هم جتاه الكتاب 

ومتى ماح������ل احلب، حل التعل������ق بالكتاب. 

بناء دوماً مييلون  بنائه والأ ب هو قدوة لأ فالأ

آبائه������م وعندما يكربون  اإىل القي������ام باأفعال ا

وينجبون 

باء تلب������ث يف خميالتهم  ف������اإن �ض������ورة الآ

آباوؤهم. اإن الكتاب هو  فيقوم������ون مبا قام به ا

زاد فكري ومعريف يحتاجه كل اإن�ض������ان مهما 

كان تخ�ض�ضه يف احلياة. 

وي�������رصح اب������ن املقفع منهج������ه يف تقدمي 

املعرف������ة باإي�ض������اح يف مقدم������ة كتاب������ه كليلة 

 .
)3(

ودمنة

مية الثقافية   الأ

مية  لق������دمت احلدي������ث مط������ولً ع������ن الأ

�ض������باب متفاوتة ويف  املنت�������رصة يف بالدن������ا لأ

مية ت�ض������اءلت ول�ض������وف  تقديرنا اأن هذه الأ

تت�ض������اءل يف ال�ض������نوات الع�رص القادمة على 

ن اأي اأب ومهما كان موقعه فهو  أو�ضع،لأ نحو ا

أبناءه دون دخول مدار�ص يف ع�رص  لن يرتك ا

التفجر املعلوماتي. لكن اخلوف كل اخلوف 

مية الثقافية بني �رصائح وا�ضعة  من تف�ضي الأ

من فئ������ات جمتمعاتنا املتعلم������ة. فالطبيب، 

أو املهند�������ص، اأو  أو املحام������ي، ا أو املدّر�������ص، ا ا

ال�ضيا�ضي.. ما اإن يتخرج ويواجه عمله حتى 

ت������راه يتوقف كلياً عن تثقيف نف�ض������ه. فلدى 

الطبيب قناعة اأن كل ما يدفعه اإىل التفوق يف 
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ملام مبزيد من الن�رصات والكتب  مهنته هو الإ

واملحا�رصات واملكت�ضفات الطبية. وق�ص هذا 

خرين، وهذا نف�ضه  على الخت�ضا�ض������يني الآ

ياأتي حتى على الفقيه. والواقع اأن كل اأجنا�ص 

املعرفة تكمل بع�ضها فالفقيه الذي ليعرف 

آثار التدخني من الناحية الطبية  �ض������يئاً عن ا

تكون نظرته �ضكلية. فعليه اأن يحفظ ال�ضعر، 

أ  ويقراأ يف الف�ضاء، ويقراأ يف الهند�ضة، ويقرا

دب واحلكمة حتى ي�ض������تطيع اأن يو�ّضع  يف الأ

مفهومه عن احلياة املعا�رصة وبالتايل ميكنه 

اأن يج������ري مقارن������ات ب������ني ه������ذه املنجزات 

احلديثة وبني فقهه. وه������وؤلء جميعاً عليهم 

اأن يح�ض������نوا التعامل مع الث������ورة املعلوماتية 

أ�ض������ميه: انفتاح العلوم  الك������ربى.ويف هذا ما ا

الب�رصية على بع�ضها وتالقح اأجنا�ص املعرفة 

بع�ض������ها ببع�ص. يف حياتنا اليومية نقع على 

أ�ض������خا�ص من ذوي الخت�ضا�ضات وعندما  ا

نزوره������م يف بيوتهم حتل ال�ض������دمة علينا. 

ف������اأزور فقيه������اً يف بيت������ه ولاأرى يف مكتبته 

ال�ض������خمة التي اأفرد له������ا جناحاً كامال من 

أو  دب ا أو الأ أو الطب ا البي������ت كتاباً يف الفلك ا

أو التاريخ.وهذا  أو ال�ضعر ا أو البيئة ا ال�ضيا�ضة ا

بذاته يكون لدى اأ�ض������حاب الخت�ضا�ض������ات 

مي������ة الثقافية بعينها.  خرى. هذه هي الأ الأ

أ الطبيب �ض������يئاً من ال�ضعر  فما املانع اأن يقرا

أو ي�ض������رتك يف  أو الفقه ا أو الرواية ا أو امل�رصح ا ا

أو ديني������ة اأو فكرية اإىل جانب  جمل������ة ثقافية ا

ا�ض������رتاكه يف جمالت طبية وه������ذا ياأتي على 

خرى. اإن حمبة الكتاب هي حمبة  الفئ������ات الأ

أبداً  املعرفة الب�رصية برمتها،والكتاب ليعني ا

اخت�ضا�ضا من الخت�ضا�ض������ات، بل الكتاب 

ألوانها. من  هو املعرفة مبختلف اأجنا�ض������ها وا

هنا علينا اأن نعّزز مكانة الكتاب يف نفو�ض������نا 

ونوليه قدراً اأكرب م������ن وقتنا وجهدنا ومالنا 

أ�ض������د بوؤ�ضاً وجهالة  مية الثقافية هي ا ن الأ لأ

مية  مي������ة التعليمي������ة واإذا كان������ت الأ م������ن الأ

التعليمية مُتحى على طاولت املدار�ص، فاإن 

مية الثقافية لميحوها اإّل الكتاب.  الأ

أ قبل اأن ي�ضمع  ن يقرا ن�ض������ان مدعو لأ  الإ

أ، يكون  اأو ينظر، وعلى ذلك فاإن الذي ل يقرا

�ضمعه �ضعيفاً وتكون نظرته قا�رصة. وما اأن 

ن�ض������ان يف القراءة حتى تراه ي�ض������مع  أ الإ يبدا

جيداً، ويرى جيداً. 

املعرف������ة والن�ض������ج  ن�ض������ان  الإ يكت�ض������ب 

والمتالء باحلياة من كل �ضيء حوله. 

فطرية املعرفة 

ما اأن يفتح املولود عينيه على العامل حتى 

ت������راه يجنح نحو املعرفة يوما بيوم و�ض������اعة 

ب�ض������اعة، ولي�ص له من �ض������بيل اإىل ذلك �ضوى 

أبويه. عن طريق ا

بوة ال�ض������ليمة هي عاطفة �ضامية وقوة  الأ

ب نحو �ض������غريه، وال�ضغري هو  اندفاع من الأ
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الذي يفجر تلك الطاقة الكربى من العاطفة 

ومن الندفاع نحوه، وقبل ولدة هذا ال�ضغري 

كان ذاك الندفاع بارداً نائماً يف ال�ض������مري، 

بوة؟  ولكن كيف ت�ضتيقظ عاطفة الأ

اإنها ت�ضتيقظ ببطء �ضديد ت�ضتغرق �ضهوراً 

والطفل هو الذي يحّركها نحو ال�ض������تيقاظ 

ب. مبحاولة حتقيق ح�ضوره يف �ضمري الأ

أ بالب�ض������مة ال�ض������غرية، ثم  اإن الطفل يبدا

ينتق������ل اإىل امل������زاح مع ما يق������ع يف يديه، ثم 

أ�ض������واتاً تخلو من املعاين، ثم ينادي  يُ�ض������در ا

بوة بكل  أبوي������ه. ويف ه������ذه املرحلة ف������اإن الأ ا

ب هذه  �ضفافيتها ورقتها ت�ضتيقظ في�ضعر الأ

املرة باعرتاف م������ن الطفل ذاته باأبوته: بابا. 

بوية  هذه الكلمة هي غاية يف امل�ض������وؤولية الأ

أنه اأ�ضبح  ب اأي مهرب من حقيقة ا وليجد الأ

أب������اً فعلياً لطف������ل وعلي������ه اأن مينحه خربته  ا

أ �ضعوره نحو هذا الطفل  وجتاربه، وهكذا يبدا

�ضعوراً معرفياً، وعند هذا احلد فاإنه يعي�ص 

معنى قول������ه لهذا املولود ال�ض������غري: يا بني، 

بعد اأن كان يلفظها ب�ض������كل تلقائي بينه وبني 

ولية لولدة هذا املولود.  يام الأ نف�ض������ه يف الأ

أنه  ن يقولها خماطباً اإي������اه، ومدركاً ا اإن������ه الآ

أ  ي�ضمعها و�ضيئاً ف�ضيئاً ي�ضتوعب معناها ويبدا

يف حتّمل م�ض������وؤوليتها فهو ذاته قد بداأ هذه 

ب اإليها،  العالقة اجلديدة وبالت������ايل دعا الأ

ول: يا  فلي�ص من اأب يقول ملولود يف يومه الأ

أي�ض������اً على نحو عفوي  بني. ولكنه ينتظر وا

اأن يخ������رج هذا املولود م������ن القّماط ويبادر 

ب�ض������يء كهذا ودوم������اً فاإن الطف������ل هو الذي 

ن اأي طفل يف العامل وعند اللحظات  أ لأ يب������دا

وىل للتع������رف على احلياة فاإنه يبحث اأول  الأ

أبوي������ه، ولذلك فاإن احلروف  م������ا يبحث عن ا

ولية التي يلفظه������ا يحاول من خاللها اأن  الأ

م  أ بالأ وىل تبدا يناديهما، واإن كانت معرفته الأ

ب�ضبب الر�ض������اعة وعدم مفارقتها له طوال 

أم������ه، ولكن هذا ل  الوق������ت، في������درك باأنها ا

ب الذي ل يراه  يكفي������ه فهو يبقى ين������ادي الأ

م، وبناًء على هذا ال�ض������عور  بقدر ما يرى الأ

أ  فاإنه يكرر: بابا.. اأكرث مما يكرر ماما. ويبدا

ب�������: بابا.. فهي الكلم������ة الوحيدة التي جتلب 

خر: لبيك بني. ويف  ب ليقول له هو الآ له الأ

م فاإنه يندفع نحو  حلظات امللل من ح�ضن الأ

أ معه بامل������زاح يف حماولة  ب ويبدا ح�ض������ن الأ

للتاآلف بينهما وملزي������د من التعارف يف هذه 

ن�ضانية اجلديدة.  العالقة الإ

ب ه������و ال�ض������بيل اإىل معرفة العامل،  اإن الأ

أ�ضكال احلرية  كذلك هو ال�ضبيل نحو ممار�ضة ا

أ بتعريفه على  ب ذاته يبدا املعرفية، وهذا الأ

العامل وعلى اأمناط احلرية، اأعني يعلمه كيف 

يكون حراً. 

فردو�س املعرفة 

مهما بلغْت املراتب الُعلى باإن�ضان يف �ضعة 
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جاه ومال ونفوذ، فاإنه������ا لتبلغ اأن تقّدم اإىل 

روحه حلظة جم������د حقيقية مامل تظلل روحه 

أ�ضجار فردو�ص نقائه املعريف.  وريقات ا

يف الليل عندما ي�ضتلقي العارف يف �رصير 

حديقة فردو�������ص معرفته، يهرول اإليه الطري 

وال�ضجر والن�ضيم من حوله، كل ي�ضعى جاهدا 

علّه يعرث على �ض������وكة �������رص علقت بروحه يف 

خر.  ف�ضحة النهار، فيقتلعها قبل الآ

لي�ص بو�ضعك اأن تبلغ مرحلة متقدمة من 

مراحل قوة النقاء الذاتي مامل يكن بو�ض������عك 

أن تبلغ مرحلة متقدمة من مراحل املعرفة.  ا

أولئك  اإن اأهل ال�رص يف العامل هم على الدوام ا

ميان ال������رثي يف تربة  الذين حت������ول ربيع الإ

اأرواحهم اإىل �ضحراء قاحلة من الالمعرفة. 

أنوار حيويتها،  عندئذ تفقد احلياة بنظرهم ا

خ������رون تلقائية حمبتهم احلقيقية.  ويفقد الآ

وتغدو احلقيقة الوحيدة يف العامل بالن�ض������بة 

اإليهم هي )اللحظة( يف دائرة داجية من روح 

فراط يف حب الذات.  نانية والإ الأ

حتقق لك املعرفة حال������ة كربى من نقاء 

ال������روح فتبلغ بك مرحل������ة متقدمة، حتى اإذا 

تع������رثت خطوات������ك يف النه������ج وقادتك اإىل 

حدائق الع�ض������يان املغرو�ضة باأ�ضجار خبيثة، 

فاإنك ماتلب������ث اأن جتري منها جري الناجي 

بروح������ه �ض������طر حدائ������ق املعرفة املغرو�ض������ة 

باأ�ضجار طيبة. تقعد يف مياه جداولها وترفع 

ثام، وتوؤوب اإىل �رصاط  ع������ن روحك جنابة الآ

معرفتك امل�ضتقيم.

تنفت������ح ذراتك لن�ض������يم ه������ذا الفردو�ص، 

فتغدو روحك يف حالة �رصمدية من الرتقاء 

بكل مدركاتك وحوا�ضك. تدرك حلظتئذ كم 

نك اإن�ضان، كم اأنك �ضيد، كم  اأنك حمظوظ لأ

اأنك قابل لالرتقاء. 

 يف خمب املعرفة 

�ض������اأحاول هنا اأن اأقدم ب�ض������يغة حكائية 

ن�ض������ان ي�ض������تمتع  جترب������ة تبني كي������ف اأن الإ

أنه يعقد  بلحظات اكت�ض������اب املعرفة، وكيف ا

آماله الك������ربى، فهو يعي�ص من  عل������ى املعرفة ا

اأج������ل اأن يعرف، ومن اأجل اأن تنفتح مداركه 

على ما يجهل. 

أيام متتالية من مرارة قلق النتظار  ع�رصة ا

م�ض������ت على مكينة وهي تقف على قدميها 

يف ه������ذا املوقف دون اأن تفق������د اأملها بروؤية 

ذاك ال�ض������يخ اجلليل التي غدت معه حديث 

ال�ض������اعة يف هذه املدينة الت������ي تتناقل فيها 

حتى الوقائع ال�ض������غرية بني غالبية ال�ضكان 

بعد �ضاعة من وقوعها. 

�ض������يخ يف ثمانيني������ات العم������ر تلق������ى يف 

با�ص النقل الداخلي �ض������فعة من فتاة بعمر 

حفيدته.

قاويل على �ضمعها ك�رصارات نارية  تقع الأ

يف البا�ص، ويف الطريق فتحر�ص كل احلر�ص 
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أنها �ضاحبة ال�ضفعة.  كي ل يعرف اأحد ا

أيام متتالية يف با�ص  ت�ض������عد منذ ع�رصة ا

أنها من حي اآخر، وتنزل يف  ح������ي النبع رغم ا

ذات املوق������ف الذي نزل فيه ال�ض������يخ، تنتظر 

عل������ى قدميها م������ن الثامنة �ض������باحاً وحتى 

الثاني������ة ظهراً، ثم ترجع، تاأخذ ق�ض������طاً من 

راحة وتعود اإىل ذات املكان لتقف من الرابعة 

ع�رصاً اإىل الثامنة لياًل علها تلمح ال�ضيخ ولو 

بطرفة عني. 

تن������زوي يف ركن من املوق������ف وهي متّد 

خ������رى حيث املوقف  اأنظاره������ا اإىل اجلهة الأ

املقاب������ل الذي ي������وؤدي اإىل �ض������وق املدينة علّه 

يظهر لي�ضعد البا�ص، وعندما يقف البا�ص 

القادم م������ن املدينة تنظ������ر اإىل النازلني علّه 

يكون اأحدهم. 

حفظ������ت ذاكرتها جيداً باأنه نزل يف هذا 

املوقف يف ذاك ال�ضباح الذي لن تن�ضاه.

 كانت خارجة من البيت لتذهب اإىل بيت 

اأختها يقطينة املتزوجة منذ �ض������نتني يف حي 

النبع، والتي اأجنبت ولدا يف ال�ض������هر املا�ضي 

أيام تعينها يف اأمور  حتى تق�ضي معها ب�ضعة ا

البيت. 

بعد نحو ع�������رص دقائق من وقوفها وقف 

البا�������ص ليه������رع اإليه بع�ص ال������ركاب، ورغم 

تيقنه������ا من عدم وج������ود مقعد فارغ تقّدمت 

نحو الباب لت�ض������عد مع الواقفني يف ف�ضحة 

البا�ص ما�ضكة بيدها طرفاً من عمود معدين 

من�ضوب يف الو�ضط. 

بعد قليل نه�ص �ض������اب م������ن رتل املقاعد 

الفردية مناديا اإياها: تف�ضلي.. اقعدي. 

�رصت ق�ض������عريرة حرج يف اأو�ضالها وهي 

تتق������دم جال�ض������ة يف املقعد وتوجه �ض������كرها 

لل�ضاب. 

و�ضعت احلقيبة املتو�ضطة احلجم جوارها 

ر�ضية تاركة كفها على املم�ضك بحزم  على الأ

ت علبة من اجلنب  أنها مالأ وه������ي تذكر كيف ا

لتاأخذه اإىل اأختها، وراأت اأمها متالأ علبة من 

اخل�ص املخلل وتد�ض������ها يف احلقيبة، ثم اأمام 

الباب نادتها: انتظري يا مكينة. 

هرعت ب�رصع������ة لتمالأ علب������ة من مربى 

القرع وتناولتها، فقال������ت مكينة: ما دام قد 

ثقل احلمل.. ثم تقدمت اإىل الرباد واأفرغت 

�ضحنا من ال�ضامبورك، وعندئذ نادت اأمها: 

انتظري يا بنتي، خذي معك بع�ص بزر اجلب�ص 

امل�ضلوق حتى تت�ضلى اأختك به. 

بغتة اأح�ض������ت اأن د�ض������اً من املاء امل�ضقع 

على، اأخف�ضت  ت�ضلط على ج�ض������دها من الأ

أ�ض������ها وهي تغالب ن������وب الرتعا�ص البدين  را

والروحي، لكن الد�������ص مازال يتكاثف بدفق 

أنفا�ض������ها. كم رغبت اأن يكون  هائل مزمهراً ا

ذلك وهما، واأن ما يحدث ما هو اإل اإح�ضا�ص 

كاذب منها، فكيف ل�ض������خ�ص اأن يتجراأ وميد 
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أ�ض������فل املقعد ليداعب ج�ضد فتاة يف  يده من ا

و�ضح النهار يف با�ص النقل الداخلي، بيد اأن 

�ض������ابع التي ما زالت م�ضتعلة على تنورتها  الأ

من القفا اأزاحت احتم������ال اأي وهم، واأكدت 

لها احلقيقة املريرة. 

غدا قلبه������ا يهبط وكاأنه على و�ض������ك اأن 

يقفز من �ض������درها ا�ضطكت ركبتاها ب�ضدة، 

عاله������ا ا�ض������فرار حاد، وغدا ج�ض������دها كله 

يرتعد كري�ض������ة علقت بواجهة عا�ض������فة، ول 

تدري كيف ا�ض������رتجعت م�ضهد �ضعودها اإىل 

البا�ص ودعوة ال�ض������اب لها لتجل�ص مكانه، ل 

تدري كيف التقطت ذاكرتها وجه �ضيخ م�ضن 

يف نح������و الثمانني من عم������ره كان يجل�ص يف 

مقعده املفرد خلف ال�ضاب.

هل يعقل اأن ذاك ال�ضيخ الوديع هو الذي 

يقوم بهذا العتداء الالاأخالقي ال�ضافر بحق 

فتاة كحفيدته يف حافلة عامة كهذه م�ضتغال 

تدفق النا�ص يف املم������ر وامتالء البا�ص حتى 

الكظة. فج������اأة تناولتها نوبة قيء حادة وهي 

ما تزال ت�رص على مقاومة حالة ال�ض������تفزاز 

الالاأخالقي التي تتعر�ص لها بالكتمان، فهي 

تعي ما لذي ميكن اأن جتلبه اإ�ضاعة كهذه يف 

هذا املجتمع املحافظ على فتاة يف اخلام�ضة 

والع�رصي������ن من عمرها ميك������ن يف اأي حلظة 

اأن يطرق �ضاب بابها ليطلبها للزواج وت�ضبح 

�ضيدة بيت، ويكون لها كيان اجتماعي م�ضتقل 

كاأمها وخالتها وعماتها. 

أرادت اأن تقطع ال�ضك باليقني فا�ضتدارت  ا

بالكاد لتقع عيناها على وجه ال�ضيخ الذي ما 

لبث اأن جتّنب التقاء نظرته بنظرتها. 

ت�رصب������ت نظراته������ا اإىل حليت������ه الكثيفة 

امل�ضدلة وال�ضديدة البيا�ص، وما يزال يتجنب 

النظر اإليها ب�ضكل متقن. 

أم������ام ناظريها اإىل ذقن  حتول������ت اللحية ا

مراهق اأزعر، وانقلب وقار الوجه العجوز اإىل 

زندقة، وما زادها �ض������خرية وا�ضمئزازا وهي 

�ض������ابع ما تزال ت�ض������تعل يف  تنظر اإليه اأن الأ

قفاها وتزيد حالة النهيار النف�ضي والبدين 

يف اأعماقه������ا، وكاأن الرجل يجل�ص يف مقهى 

على الر�ضيف يت�ضلى بحبات م�ضبحة. 

ول مرة �ض������عرت باأن �ضكوتها على هذا  لأ

التمادي هو ر�ضوخ ور�ضى منها مبا يحدث، 

وما دامت تقبل وتر�ض������ى اإىل هذه املرحلة، 

ف�ضوف تبقى يف حالة تنازل اإىل اأن تقبل مبا 

أبعد وهي �ضامتة يف اأماكن اأخرى.  هو ا

أنه������ا فتاة يف  ن�ض������ت يف تل������ك اللحظ������ة ا

أبواب الزواج، ن�ضت  اخلام�ضة والع�رصين على ا

اأن الفتاة يف هذا املجتمع املحافظ هي بيت 

من زجاج يقيم فيه اأهلها. 

يف هنيهات خاطفة خططت للرد ال�رصيع 

واحلا�ض������م، ورفعت يدها ب������كل ما متلك من 
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خفة وقوة واألقت بظاهر كفها �ض������فعة على 

وجه ال�ض������يخ الذي انتف�ص من جمل�ضه وكاأن 

�ضاعقة مباغتة وقعت عليه. 

حدث ذلك بخفي������ة تامة دون اأن يحّرك 

ج�ض������اد  �ض������اكنا ب�ض������بب امت������الء املم������ر بالأ

أ�ض������ار  وال�ض������جيج لول اأن رجال راأى ذلك وا

أ�ضار ملجاوره حتى �ضمع  ملجاوره الذي بدوره ا

الركاب جميعا ما حدث، بينما اأخرج ال�ضيخ 

مندياًل قما�ض������ياً كبرياً من جيب �ضرتته وغدا 

يجف������ف الدماء الغزيرة الت������ي تدفقت بقوة 

على اللحية لتحلها اإىل قطعة حمراء.

يجف������ف الدماء وه������و ي�ض������ّوب نظرات 

أنه ي�ضتخدم  قا�ض������ية اإىل الفتاة، ويبدو عليه ا

كل ما لديه م������ن اإمكانات حتى يلبث كاظما 

غيظه وقد جمدت دموع فيا�ضة يف عينيه.

 يف تلك اللحظ������ات ل تدري كيف لفتت 

أ�ض������فل املقع������د نظراتها فانتبهت  حركة من ا

لتقع على يدي طفلة. 

أ�ض������ها اإىل حيث مقعد ال�ضيخ،   مالت برا

واإذ بطفل������ة تق������ف بالكاد عل������ى قدميها يف 

ح�ضن ال�ضيخ وهي ما تزال تعبث باأ�ضابعها 

يف ذات املو�ضع.

أنها مل تعد قادرة   هالها ما راأت، واأدركت ا

اأن ت�ضحح املوقف برد مبا�رص كما فعلت اأول 

مر، وال�ض������يخ ما ي������زال يحدجها بنظرات  الأ

قا�ضية ويل�ضق املنديل على فمه. 

اأمعن������ت مكينة النظ������ر يف الطفلة حتى 

مياء اإىل ال�ضيخ عن حجم �ضوء الفهم  ي�ضل الإ

الذي وقع.

 يف تلك الهنيهة تدخل رجل يف خم�ضينيات 

العمر ليوجه توبيخا للفتاة التي ارتكبت هذا 

العتداء، بيد اأن ال�ض������يخ رفع كفه مانعا اإياه 

من لفظ عبارة واحدة بحقها. 

جمدت مكينة واقفة دون اأن جت�رص على 

�ض������ارة اإىل  أو حتى العتذار بالإ قول������ه كلمة، ا

اأن نزل ال�ض������يخ يف موقف منزله وهو يحمل 

الطفلة بي������د، ويخفي فم������ه وحليته بقطعة 

خ������رى، نزل دون اأن يلفظ  القما�ص باليد الأ

بكلمة واحدة. 

بدت الدقائق القليلة ريثما تنزل من البا�ص 

وكاأنها �ضاعات، وعندما دنا من املوقف الذي 

أرادت اأن تنادي بال�ضائق: على  �ض������تنزل به، ا

مهلك. بيد اأن ال�ض������وت مل ي�ض������عفها، فاأدرك 

الركاب الذي������ن يحجدونها بنظرات مزدرية 

أنها �ضوف تنزل يف املوقف القادم، ول تدري  ا

أين عال �ضوت رجويل: على مهلك حتى  من ا

ن�ضة.  تنزل الآ

أرادت اأن مت������د يدها اليمنى  عن������د ذاك ا

الت������ي �ض������فعت به������ا ال�ض������يخ، اإل ّ اأن اليد مل 

ت�ض������تجب، فاأدرك������ت اخل�ض������ارة الثانية التي 

ُمني������ت بها، وما لبثت اأن مدت يدها الي�رصى 
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لتحمل احلقيبة وتنزل متجهة على الفور اإىل 

بيت اأختها. 

طرقت الباب منهكة القوى وكاأنها �ضارت 

األف ميل على قدميها، فتحت يقطينة الباب 

أنها جمدت  وا�ض������تقبلتها بقبالت حارة، اإل ا

عندما راأت اأختها بكل تلك املعنويات املنهارة 

والدموع جتري من عينيها كاأنها لن تقف. 

قالت بذهول: خري اإن�ضاء اهلل يا مكينة. 

ا�ضتجمعت قواها لرتد ولو بكلمة واحدة، 

أنها مل تفلح، فقادتها اأختها لتجل�ص، ثم  غ������ري ا

هرعت حت�رص لها كاأ�ص ماء، تناولتها مكينة 

بيدها الي�رصى وجرعت ن�ضفها.

بع������د حلظات ارجتف ج�ض������دها ب�ض������دة 

فتمددت على اإ�ضفنجة يف �ضالون ال�ضتقبال 

أرنبة. تتكّور بثيابها وكاأنها ا

خ������ت عل������ى اأختها   ت�ض������اعف ذع������ر الأ

فهرولت حاملة بطانية تغطيها.

 كان ج�ضدها �ضاخناً للغاية ويكاد يتعّرق، 

آذار، وال�ضم�ص ت�ضطع  وال�ض������هر هو منت�ضف ا

بق������وة يف حني يوحي منظره������ا باأنها تتمدد 

و�ضط زمهرير، فراحت جتلب بطانية اأخرى 

أ�ضغلت املكيف  وتغطيها، ثم اأغلقت النوافذ وا

ر�ض������ية  لرتتفع درجة احلرارة يف ال�ض������قة الأ

املغلقة. 

غارت مكينة يف نوم عميق بعد اأن اأح�ضت 

ب�ض������يء من دفء، فرن جر�ص الهاتف، رفعت 

يقطينة ال�ض������ماعة ب�رصع������ة فتناهت نربات 

اأمها: كيفك يا بنتي 

بي يا اأمي  - م�ضتاقة لك ولأ

- هه.. هل و�ضلت مكينة 

جابة قليال، لكنها �ض������ارعت  تلعثمت بالإ

لتقول بح�ضم: 

اأجل يا اأمي و�ضلت. 

قالت: ل�ض������يء يابنتي، فق������ط اأردت اأن 

اأطمئن على و�ضول اأختك. 

- �ضكراً يا اأمي 

آم������د قبلت������ني، واح������دة مني،  - قّبل������ي ا

خرى من جده. والأ

أيام يابنتي �ض������يكون الربد قد  بع������د عدة ا

أيام  خف، و�ض������تاأتني مع اأختك لق�ضاء ع�رصة ا

عندنا. 

- اإن�ضاء اهلل يا اأمي 

- اأمازال ديار يعاملك بلطف 

اعرتاها اإح�ض������ا�ص باخلجل، وابت�ض������مت 

م: اإنه ابن حالل.. اإياك واخلروج  لرتدف الأ

عن طاعت������ه يابنتي، لجتادلي������ه كثريا حتى 

لي�ض������جر منك، اإنه �ضيدك، و�ض������يد ابنك، 

و�ضيد بيتك.

 اإذا نظرت������ي اإلي������ه هذه النظرة، �ض������وف 

يبادلك اإياها فتكوين �ض������يدته، و�ضيدة ابنه، 

و�ضيدة بيته.

أة زوج������ة حمرتمة يف املجتمع   تكون املرا
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مبقدار ما يكون زوجها رجال حمرتما.

 عندما يدخل الرجل بيتا ويلقى الحرتام 

أي�ض������ا  والرتحاب م������ن الرجال، فاإن زوجته ا

�ض������وف تلقى الحرتام والرتحاب من ن�ض������اء 

ذاك البيت. 

- �ض������وف اأبقى حمتاجة اإىل ن�ض������حك يا 

اأمي 

أم اآمد  - وفقك اهلل يف بيتك يابنتي يا ا

أقفل������ت ال�ض������ماعة وغدت ت�������رصد بحال  ا

آم������د اخلافت جعلها  اأختها، بيد اأن ن�ض������يج ا

تهرع اإليه. 

رفع������ت الطفل اإىل �ض������درها، وو�ض������عت 

حلم������ة الثدي يف فمه وع������ادت اإىل ال�رصود: 

ماذا حدث معك يا مكينة، حديث اأمي يوؤكد 

أياما معي.  أنها خرجت بعافية حتى تق�ضي ا ا

لق������د وقع لك مك������روه يف الطريق اإيل يا 

مكينة، لكن ما هو هذا املكروه؟! 

أنه ع������اد للنوم، فاأعادته اإىل  انتبهت اإىل ا

الهزازة واجتهت اإىل املطبخ لتح�رص الغداء. 

تذك������رت احلقيبة الت������ي حملتها مكينة، 

فتناولتها واأدخلتها اإىل املطبخ. 

خططت اأن ت�ض������ع ال�ض������امبورك يف ال� /

ن زوجها  مكرويف/ يف الثالثة والن�ض������ف لأ

�ضيكون يف البيت يف نحو الرابعة.

 قبل ذلك �ض������وف ت�ض������نع احل�ض������اء، ثم 

الفا�ض������ولياء املنقوعة من������ذ ليلة البارحة يف 

رنبة  املاء، ثم ت�ض������نع الرز، وتتفرغ لطهي الأ

التي اأح�رصها ديار من �ض������وق احلمام، وبعد 

ذلك حتم�ضها يف الفرن. 

اعت������اد ديار اأن ينزل بني فرتة واأخرى يف 

�ض������بيحة يوم اجلمعة اإىل �ضوق احلمام حيث 

يجلب القروي������ون الدجاج البلدي، والديوك، 

رانب،  وز، والبط، ودي������وك احلب�ص، والأ والأ

واحلمام، والبالبل اإىل هذا ال�ضوق يف جتمع 

لهذه احليوانات التي لتتوفر اإل �ضبيحة يوم 

�ضبوع.  اجلمعة من الأ

اإنهم ي�ضتغلون هذا الوقت ب�ضبب العطلة 

أبواب الدكاكني،  هلية، واإغالق ا الر�ضمية والأ

وهو �ضوق غائر يف الِقدم، وقد فتح بابا للرزق 

لبع�ص اأهايل املدينة الذين ميكن ت�ض������ميتهم 

ب� التجار ال�ض������غار، فه������وؤلء يغتنمون عجالة 

بع�������ص القرويني الذين يكون������ون يف عجالة 

من اأمرهم ليبتاعوا منهم ماجلبوا للبيع، ثم 

يبيعونه باأ�ضعار مرتفعة، لذلك يتواجدون مع 

طلوع ال�ض������وء يف بع�ص املف������ارق التي توؤدي 

اإىل ال�ض������وق حتى يلتقطوا القرويني وي�ضرتوا 

منهم ما جلبوا.

أت������ون بهذه الب�ض������اعة اإىل  عن������د ذاك يا

ال�ضوق ويعر�ض������ونها باأ�ضعار مرتفعة، وميكن 

ن لم�ضكلة لديهم  �ضعار لأ أن يت�ض������ددوا يف الأ ا

اإن اأخذوا هذا الرزق اإىل البيت، فهناك ميكن 

للجوار اأن ي�ض������رتوا، كما ميكن لبع�ص الذين 
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رانب اأن  اعتادوا على �رصاء هذه الطيور والأ

نهم  ب������واب يف اأي وقت، لأ يطرقوا عليهم الأ

حتولوا مع ال�ضنوات اإىل زبن دائمني. 

م������ن ناحية اأخرى فتح هذا ال�ض������وق باباً 

للرزق لبع�������ص العاطلني ع������ن العمل الذين 

لميلكون ال�ض������يولة، وهوؤلء ميكن ت�ضميتهم 

ب� الدلل������ني ال�ض������غار، فه������م يتناولون هذه 

الب�ض������اعة من اأيدي القرويني ويبيعونها لهم 

لقاء مبلغ ب�ضيط، اإنهم يتولون مهمة التفاو�ص 

لبيعها باأ�ض������عار جيدة. وب������اب الرزق الثالث 

انفتح من هذا ال�ض������وق على بع�ص اأ�ضحاب 

حمالت بيع الفروج يف املدينة، فهم يح�رصون 

مبكراً لي�ض������رتوا دي������وك احلب�������ص والدجاج 

البلدي وعر�ضها للبيع بعد ذلك على اأر�ضفة 

حمالتهم.

 وهناك فر�ض������ة ربح اأخ������رى اأمام بع�ص 

جتار احلمام الذين يتواجدون مبكرا لي�ضرتوا 

أنواع احلمام وبيعها على هواة تربية احلمام  ا

حياء ال�ضعبية، وكذلك بالن�ضبة للبالبل  يف الأ

قفا�ص املزخرفة.  والزرازير، وبيع الأ

 عند ال�ض������اعة الثالثة والن�ضف خرجت 

خرية  من املطبخ بعد اأن و�ضعت اللم�ضات الأ

أتها  على وجبة الغذاء. تقدمت اإىل اأختها، فرا

تفتح عينيها بالكاد، ويف تلك اللحظة تناهى 

�ضوت الباب، ودخل ديار الذي له علم م�ضبق 

بح�ض������ور مكينة قائال: يا مراحب ب�ضيفتنا 

العزيزة. 

عندما راآها يف تلك احلال وهي ت�ض������عى 

ببطء لتجل�ص، خفت �ضوته ف�ضوبت يقطينة 

أنها متعبة.  اإليه نظرة عرف من خاللها ا

دخل اإىل غرفة النوم يبّدل ثيابه، فلحقت 

به زوجت������ه وه������ي تتحدث ب�ض������وت خافت 

وعبارات جافة متقطعة: 

ل اأعرف ما حّل بها،،

 جاءت منذ ال�ضباح وهي مرهقة،،

 ل تتحدث بكلمة واحدة،،

 ل حتّرك ذراعها الأمين،، 

ات�ضلت اأمي، فلم اأخربها ب�ضيء حتى ل 

تقلق.

أ�ضه ومتّدد قلياًل لي�ضرتيح، ثم   هّز ديار را

بعد قليل خرج لريى زوجته واأختها تنتظراه 

يف املطبخ على مائدة الغداء، قال وهو ياأكل: 

الي������وم وقع������ت حادثة غريب������ة يف با�ص حي 

النبع. قالت زوجته: ما هي؟ 

قال: �ضيخ م�ضن حتر�ص ب�ضبية ف�ضفعته 

على وجهه اأمام الركاب. 

أيام دون اأن ت�ضتطيع مكينة  م�ضت ع�رصة ا

عل������ى نطق كلمة واح������دة، اأو حتّرك ذراعها 

قيد �ضعرة. ويبدو اأن اأمها اأح�ض�ضت باأمر غري 

طبيعي، فهي كلما تريد اأن تتحدث مع ابنتها 

جت������د اأختها عذرا، فهي اإما نائمة، اأو جتلي 

أو على �ض������جادة ال�ضالة، اأو غارقة  واين، ا الأ

يف املطبخ حت�رص الغداء.
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أيام اأخرى وعند ال�ض������باح   بعد خم�ض������ة ا

اجتهت اإىل بيت ابنتها لت�ضمع بع�ص الركاب 

يتهام�ض������ون عن فتاة �ضفعت �ضيخا م�ضنا يف 

هذا البا�ص.

 دخلت بيت ابنتها وعلى الفور اجتهت اإىل 

مكينة، ف�ضبقتها يقطينة قائلة: اإنها م�ضابة 

ب� )الكريب( يا اأمي.. ل يخرج �ضوتها. 

م  ختان عل������ى األ تلمح الأ وحر�ض������ت الأ

عاهة الذراع. 

م اإىل بيتها وخطر  عند الع�رص عادت الأ

ملكينة اأن تلتقي ال�ض������يخ: اأجل يا مكينة كنت 

قا�ضية بحقه، عّل غ�ض������به �ضبب ما اأنت به، 

اذهبي اإلي������ه واطلبي ال�ض������فح، قّبلي يديه، 

واأذريف دموع الن������دم يف ح�رصته لعلّه يراأف 

وي�ضفح عنك فتعودي كما كنت. 

يف �ض������بيحة اليوم التايل، مل جتد مكينة 

غري اأن تخرب اأختها كتابيا بكل ما حدث لها، 

مر طي الكتمان، وتعينها  وطلب������ت اأن تدع الأ

على القرار الذي اتخذته. 

وافقته������ا اأختها على القرار، و�ض������جعتها 

عليه، فخرجت تقف يف املوقف علّها جتده. 

يف الي������وم الثالث ع�رص، وعند ال�ض������اعة 

اخلام�ضة م�ض������اء وقعت عيناها على ال�ضيخ 

وكاأنه مالك اأتى من عامل الغيب. 

هبط قلبها، ارتعدت اأو�ضالها وهي تنظر 

اإليه وتتذكر كل تلك التفا�ضيل يف البا�ص. 

تقدم نح������و املوقف املقاب������ل متكئاً على 

ع�ضاه، فهرولت لت�ضبقه اإىل املوقف. 

عندم������ا وقف الرج������ل على الر�ض������يف 

والتقت عيناه بعينيها، ت�ض������ّمرت مالحمه يف 

وجهه وا�ضتدار عائدا من حيث اأتى. 

أنه  عقبته مكينة من بعي������د وقد اأدركت ا

عرفها، وليرغب يف روؤيتها. 

م�ض������ى الرجل وهي تتعقبه اإىل اأن دخل 

بيتادون اأن يلتفت خلفه، عندئذ وقفت مكينة 

ب�ضع دقائق حتى ا�ضتقرت على العودة غدا، 

ن تذكر املوقف، وقد يكون يف و�ض������ع  فهو الآ

غري مالئم ملواجهة كهذه. 

عادت بها خطواتها وهي ت�ض������عر بظفر، 

دخلت على اأختها ب�ضو�ضة املحيا تكاد ترق�ص 

�ض������عادة، احت�ضنتها وغدت تقبلها، ثم راحت 

حتمل الطفل. 

هل راأيت ال�ضيخ يا مكينة؟   -

يجاب، ثم اجتهت نحو  أ�ض������ها بالإ هزت را

الرباد، ق�رصت موزة، وغدت تتلذذ بتناولها. 

قالت يقطينة: ماذا حدث؟ 

أ�ضارت باأنها �ضوف تلتقيه غداً.  ا

لبثت �ض������اهرة اإىل ال�ضباح وهي تخطط 

بدقة لهذا اللقاء، وا�ض������تقرت اأن تدخل اإىل 

بيته عندما يخرج ل�ضالة الظهر يف اجلامع 

املجاور.

 �ضوف يعود من ال�ضالة هادئاً م�ضتكيناً، 
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و�ض������وف يراها يف بيته ت������ذرف دموع الندم 

مياء  على ما اقرتفت، �ض������وف تبلغ������ه بقوة الإ

باأنها منذ ذلك اليوم فقدت النطق، وفقدت 

ذراعها. 

عندما بلغت ال�ض������اعة العا�رصة والن�ضف 

�ضباحا، خرجت مكينة مت�ضي اإىل اأن و�ضلت 

مدخل ال�ضارع الذي ي�ضكنه ال�ضيخ.

أت������ه يخرج م������ن ذات  انتظ������رت حت������ى را

ذان. عن������دذاك تقدمت  الب������اب مع ن������داء الآ

بها خطواتها نحو الب������اب، وقفت قلياًل، ثم 

مالبثت اأن رفعت �ضبابتها و�ضغطت على زر 

اجلر�ص. 

أة عجوز  بعد نحو دقيقتني تراءت لها امرا

فاأ�ضارت لها مكينة باأنها تريد اأن تدخل.

 دعتها العجوز برتحاب. 

مدت خطواته������ا اإىل الداخل وهي تنظر 

اإىل الغرف الثالث املال�ضقة لبع�ضها. 

أ�ضارت العجوز لتدخل اإىل اإحدى الغرف  ا

املع������دة ل�ض������تقبال ال�ض������يوف، عندئذ وقع 

ب�رصها على تلك الطفلة التي ت�ض������ببت بكل 

ما وقع لها ولل�ضيخ. 

كانت مت�ضي ب�ضع خطوات داخل الغرفة، 

وتقع لتعاود امل�ضي.

 قالت العجوز: هذه مر�ض������ية، ابنة ابننا 

�ضغر الذي ي�ض������كن يف البيت الذي يلينا،  الأ

تعلقت بجده������ا ولتفارق������ه، اأحيانا عندما 

ينزل اإىل املدينة، تبكي في�ضطر اأن ياأخذها 

معه. 

حملتها مكينة وغدت تقّبلها. 

تركتها العج������وز وغابت قلياًل، ثم عادت 

حتم������ل اإبريقاً من ال�ض������اي، تناول������ت مكينة 

ال�ض������اي وهي ترتق������ب عودة ال�ض������يخ يف اأي 

حلظة، وت�ضتعد لذلك. 

بعد قليل تناهى �ض������وته وه������و يلج فناء 

الدار، فقالت العجوز: لدينا �ض������يفة يا �ضيخ 

مقد�ضي. 

دنا بخطواته و�ضوته يتقدمه: يا مرحبا.. 

يامرحبا 

وقفت مكينة على قدميها للقاء ال�ض������يخ 

ال������ذي دخل، وما اإن راآها حتى خفتت نربات 

أنه عاد يق������ول: على الرحب..  �ض������وته، بيد ا

على الرحب.. تف�ضلّي يا بنتي. 

ول مرة  يف تلك اللحظات غدت مكينة لأ

ن�ض������ان طيباً، اأن  ت�ض������عر مبعن������ى اأن يكون الإ

يكون مت�ضاحماً، اأن يكون حكيماً. 

غ������ارت عيناها بدموع غزيرة وهي تنظر 

ن�ضان يف حمياه.  اإىل نور الإ

عندما عرف ال�ضيخ باأن ذراعها م�ضلولة 

أنه������ا فق������دت النطق منذ تلك ال�ض������بيحة،  وا

أ�ضه قائال:  انهمرت دموع من عينيه ثم هز را

عليك اأن تتبّيني يا بنتي. 

ازداد ب������كاء مكين������ة ووقع������ت على يديه 
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تقبلهما معربة عن �ض������ّدة ندمها على �ض������وء 

الفهم الذي ت�ض������بب لها وله مبا وقع، عندئذ 

تناهى اإىل �ضمعها �ضوته: 

لقد عفوت عنك يابنتي. 

لقد عفوت عنك يابنتي. 

لقد عفوت عنك يابنتي.

تقع الكلمات على �ضمعها وهي ت�ضعر اأن 

كل حرف من تل������ك الكلمات تزيح جباًل من 

مل وال�ض������طراب من اأعماقها لت�ضعر �ضيئا  الأ

ف�ضيئا بحالة من ال�ضفاء. 

اأح�ض�ض������ت  ال�ض������يخ،  انته������ى  وعندم������ا 

بق�ضعريرة �ضاخنة ت�رصي يف ذراعها الأمين، 

حّرك������ت الذراع، ث������م ما لبثت اأن اأح�ض�ض������ت 

بكلم������ات جتري عل������ى ل�ض������انها وكاأن رذاذا 

أر�������ص جافة، فلم متلك اإل  أ ينهمر على ا ب������دا

ّ اأن تهتف: باركك اهلل يا �ض������يخي على �ضعة 

عفوك.ثم تراجع������ت بها قدماها نحو الوراء 

اإىل اأن خرجت اإىل ال�ضارع وكاأنها ولدت للتو، 

تنظ������ر اإىل النا�ص، اإىل الطرقات، اإىل كل لون 

ألوان احلي������اة نظرات جديدة مل يكن لها  من ا

عهد بها.

 تدف������ق حنني هائل ب������ني حناياها لبيتها 

الذي �ضعرت باأنها غابت عنه دهراً. 

وىل نح������و البي������ت   م������ّدت خطواته������ا الأ

م�ضممة اأن مت�ض������ي امل�ضافة كلها �ضرياً على 

القدمني وهي تر�ضم معامل حياتها النتقالية 

اجلديدة م�ضت�ضيئة بدللت عبارة ال�ضيخ: 

عليك اأن تتبيني يا بنتي.

• طعام فار�سي.

املراجع

ال�سعر وال�سعراء لبن قتيبة، حققه د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت ط1، 1�81.   -1

البيان والتبيني، اجلاحظ، حت عبد ال�سام حممد هارون 1/� ط �، �1�8، مطبعة املدين.   -2

كليلة ودمنة، ابن املقفع، موؤ�س�سة الكتب الثقافية ط1، 2..2.  -3
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دب اإىل العلم من الأ

ي�ضّكل اأدب اخليال العلمّي ف�ضحًة يتقاطع فيها، كما هو وا�ضح يف ت�ضميته، 

أي�ض������اً املا�ض������ي واحلا�رص وامل�ضتقبل. ما  دب، بقدر ما يتقاطع فيها ا العلم والأ

يزال هذا الّنوع من الكتابة، ف�ض������اًل عن كونه واحداً من املجالت املمّيزة يف 

أ�ضتطرد  �ضا�ضات الهاّمة لتقّدم العلوم والتكنولوجيا. وقبل اأن ا داب، اأحد الأ الآ

أنتهزها فر�ضًة لعر�ص الفكرة اأمام  يف دخول مو�ض������وع هذا البحث املتوا�ضع ا

م������ر يف وزارات الرّتبية والّتعليم الع������ايل والّثقافة يف البلدان العربّية  اأويل الأ

اأديب ومرتجم ومدر�س �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي

يل ن�سان الآ ن�سان والإ الإ

❁

˜

❁❁
ااأديب اخلوريديب اخلوري
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داعي������اً اإّياهم اإىل املزيد م������ن الهتمام بهذا 

املج������ال الفكرّي واملعريف والّثقايف، و�ض������ولً 

اإىل العمل على اإدخاله يف املناهج الّدرا�ضّية 

بطريقٍة م������ا ومبقداٍر م������ا. ل اأقول كما هو 

ّن  خ������رى، لأ احل������ال يف كثرٍي م������ن البلدان الأ

اإدخال »اأدب اخلي������ال العلمّي« يف مناهجنا 

أدبّية خا�ّضة قبل  هو بنظري حاجة علمّية وا

أو اقتبا�ضاً.  اأن تكون تقليداً ا

ي�ض������تمّد اأدب اخلي������ال العلمّي ماّدته من 

حقائق علمّية �ض������ابقة، ويق������وم على معرفٍة 

عميقٍة مبا تو�ّض������لت له العل������وم، لكّنه يفتح 

أي�ض������اً جم������الت رائع������ة ويطرح على  للعلم ا

العلماء م�ضائل وموا�ضيع حتتاج اإىل معرفتهم 

وجهوده������م. اإّن الدور اّل������ذي لعبته كتابات 

الفرن�ض������ّي جول فرن يف القرن الّتا�ضع ع�رص، 

ل يف تر�ض������يخ فكرة اإمكانّية ريادة الف�ض������اء 

فح�ضب، بل وكذلك يف املعاجلة املبكرة جّداً 

مل�ضائل جزئّية من قبيل مالب�ص رّواد الف�ضاء 

أي�ضاً، هو  وغذائهم خالل الّرحالت العتيدة ا

أو ملمٍّ بهذا  دوٌر ل يخف������ى على كّل مّطل������ٍع ا

دب. اجلانب من العلم ومن الأ

هكذا لع������ب اخليال العلم������ّي دوراً كبرياً 

خ������الل الّتاري������خ يف اأهّم املنج������زات العلمّية 

يّل، مو�ضوع  ن�ض������ان الآ والّتقنّية الّراهنة، والإ

مثلة اّلتي بعث فيها  أح������د الأ بحثنا هذا هو ا

أف������كاراً علمّيًة م������ا يزال حتقيقها يف  دب ا الأ

تقّدٍم م�ضتمّر.

ق������ّدم امل�رصح������ّي الت�ض������يكي كارل كابك 

Karel Capek ع������ام 1920 م�رصحّيًة تدور 
عمال بدل  اأحداثه������ا ح������ول اآلٍت تق������وم بالأ

ن�ضان وا�ض������تخدم كابك يف هذه امل�رصحّية  الإ

كلمة روبوت اّلتي تعني يف الت�ضيكّية »العامل 

كراه«. ولقد لقت  أو »العامل بالإ امل�ض������ّخر«، ا

هذه امل�رصحّية لدى عر�ض������ها يف براغ جناحاً 

كب������رياً جعلتها تنتق������ل لتُعَر�ص يف لندن ومن 

بعدها يف ب������رودواي يف الولي������ات املّتحدة. 

وهكذا انت�رصت كلم������ة »روبوت« ودخلت بال 

ا�ض������تئذاٍن جميع اللّغات، بق������در ما انت�رصت 

آيّل« قد ي�ض������عر بالّظلم  فكرة وجود »اإن�ض������ان ا

ن�ضان! ويتمّرد على �ضّيده الإ

وىل يف التاريخ  مل تك������ن تلك املّرة ه������ي الأ

اّلتي تُطَرح فيها هذه الفكرة، فلقد ُوِجد عند 

الفراعنة متاثيل تقوم بحركاٍت ميكانيكّيٍة ما 

أ�ضخا�صٍ  وحتّدث بع�ص علماء اليونانيني عن ا

آليني ور�ضم ليوناردو دافن�ضي، اّلذي مل يرتك  ا

أّول خمّطٍط معروف لرجٍل  جمالً مل يخ�ض������ه، ا

آيّل ميكانيكّي ي�ضتطيع اأن يوؤّدي بع�ص حركات  ا

ن�ض������ان. لكّن م�رصحّية كارل كابك ُطِرحت  الإ

يف ذلك الوقت بقّوة وو�ض������وح وانت�رصت على 

م�ضتوًى كبرٍي من جهة، فيما كانت رياح العلم 
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مواتيًة لنطالق �ضفينة نقل الفكرة اإىل حّيز 

الّتطبيق من جهٍة اأخرى.

)1(
ال�سيبرينيتيك

أو علم الّتحّكم والت�ضال  »ال�ضيبرينيتيك ا

لة واحليوان« هو كتاٌب هاّم اأ�ضدره يف  يف الآ

منت�ضف القرن املا�ضي واحٌد من كبار علماء 

الريا�ضيات والفيزياء هو نوربرت ويرن. كان 

ةَ �ضنواٍت و  هذا الكتاب ثمرة عمل ا�ضتمرَّ عدَّ

ا�ض������رتك فيه مع الّطبيب وعامل الفيزيولوجيا 

آرث������وروو رون������ربت، وكذل������ك م������ع املهند�ص  ا

�ص ويرن  الكهربائي جولي������ان بيجيلو وفيه كرَّ

�ضكال  أ�ض�������ص علم جديد يعترب ب�ضكل من الأ ا

�ضهام اخت�ضا�ض������ات وفروع خمتلفة  جمالً لإ

أْن ل رابط بينها. من علوم كان يبدو ا

لقد ن�ض������اأ ال�ض������يبرينيتيك، وه������و نظريٌَّة 

وىل، من درا�ض������ة نظم  ريا�ض������يٌَّة بالّدرجة الأ

لِت امل�ضنََّعِة  دراك والّتحّكم، �ض������واَء يف الآ الإ

������ة ثبات درجة  آليَّ اأو يف الكائن������اِت احليَّة، كا

أو تن�ض������يق احل������ركات مع  حرارة اجل�ض������م، ا

أنَّه العلم  احلوا�ص..اإلخ. وي�ض������فه البع�������ص با

اّلذي ي�رصح فيه الفيزيولوجيُّون للمهند�ضني 

لت، وي�رصح فيه املهند�ض������ون  كيف يبنون الآ

للفيزيولوجيني كيف ت�ضري احلياة وهو و�ضٌف 

يتج������اوز بالّتاأكيد الّطبيعة الّريا�ض������يََّة لهذا 

العلم.

يقوم العلم������اء اإذاً بتحلي������ل الّطرق اّلتي 

داء وظيفة معيَّنة  ������ة لأ تتبعها الكائنات احليَّ

������فون ه������ذه  اأو حتقي������ق ه������دف م������ا. ويَو�ضِّ

فادة  أ�ض������كاٍل ريا�ض������يٍَّة متهي������داً لالإ الّنظم با

آليَّات حتاك������ي تلك الّنظم  منه������ا يف تطوير ا

.
)2(

وتقلُِّدها

ال�ض������يبرينيتيك اإذاً عل������م �ض������مويّل؛ يهتمُّ 

ي املعلومات  أو تلقِّ بدرا�ضة عمليَّات التِّ�ضال ا

وتخزيِنه������ا ومعاجلِته������ا وتبادله������ا وعمليَّات 

م، اأي ا�ض������تخدام املعلومات يف توجيه  التحكُّ

آليًَّة كان������ت اأو حيَّة.  عمل منظوم������ٍة معيَّنة، ا

ويتقاطع ال�ض������يبرينيتيك مع ع������دد كبري من 

أ�ض�������ص ريا�ض������يَّة جتد  العلوم فهو يقوم على ا

متتة والطّب  تطبيقاِته������ا يف املعلوماتّي������ة والأ

والّتعلي������م وعلم الجتماع والقت�ض������اد.. اإلخ 

أه������مَّ جمالت بحث واهتم������ام وتطّور  ولعلَّ ا

أو ال�  يّل ا ن�ض������ان الآ ال�ض������يبرينيتيك هو علم الإ

robotique. ك������ذا تلّق������ف العل������م الفكرة 
وم�ضى بها!

لي�������ص مو�ض������وعنا الّدخول بالّتفا�ض������يل 

العلمّي������ة والّتقنّية، لكّننا نوّد اأن نلفت الّنظر 

ثار الكبرية، املبا�رصة والّظاهرة، وغري  اإىل الآ

املبا�������رصة واملمكن������ة، اّلتي ميك������ن اأن ينطوي 

عليها تطّور هذا العلم واأن نرى معاً اإمكانّيات 

توجيه هذا امل�ضار. 

ناعة والّتجارة  من العلم اإىل ال�ضّ

�ضكاِل  َدِة الأ أّن روبوتاٍت متعدِّ من املعروِف ا
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باتَ������ْت موجوَدًة يف كثرٍي من 

املواقع، واإذا كان هناك من 

يعار�������ص وجوده������ا لكونها 

العاملة  الي������د  حتّل حم������ّل 

الب�رصّية وت�ضّكل اأحد عوامل 

أّن اأحداً  زيادة البطالة، بيد ا

ل يُنِكر الفائ������دة العظيمة 

ليني  ملثل ه������وؤلء العّمال الآ

يف املواقع اّلتي حتتاج دّقًة 

معّينة اأو حتتمل خطراً ما. 

وعلى كّل حال فاإّن ميادين 

الروب������وت  عل������م  تطبي������ق 

ألعاب  ترتاوح بني �ض������ناعة ا

والّروبوت������ات  طف������ال،  الأ

با�ضتك�ض������اف  اخلا�ّض������ة 

اأو  املحيط������ات  اأعم������اق 

�ض������طوح كواك������ب اأخ������رى، 

لّي������ني  م������روراً باخَل������َدم الآ

البيوت،  يف  امل�ض������تخدمني 

لت اخلا�ّض������ة بالعمل  وبالآ

لّية يف  ذرع الآ يف املناج������م اخلط������رة، وب������الأ

م�ضانع ال�ضّيارات، وبالّطائرات املقاتلة بدون 

طّيار، اإلخ، اإلخ..  اإّن �ضناعة الّروبوت لت�ضّكل 

اليوم ميداناً كبرياً توّظف فيه مئات املاليني 

وتعم������ل فيه خ������رية العقول وامله������ارات. لقد 

اأ�ضبحت الروبوتات يف اليابان ب�ضكٍل خا�ص 

جزءاً من امل�ض������هد اليومّي، حيث ت�ضارك يف 

رّز  عمال، كزراعة الأ القيام بالعديد م������ن الأ

وح�ض������اده، بل واإعداد ال�ضو�ض������ي، وب�ض������كٍل 

خا�ص العناية بكبار ال�ضّن، حتى اإن كثرياً من 

اليابانيني يرحّب������ون بالّروبوت يف يوم عمله 

ول، باحتفال »�ضنتو« الياباين الّتقليدي. الأ

يلعب الواق������ع الجتماعّي والدميوغرايّف 
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دوراً مهّماً يف املو�ض������وع فاليابان بلٌد عجوٌز 

أّن متو�ّض������ط عمر الف������رد فيه مرتفٌع  مبعنى ا

جّداً قيا�ض������اً بغريه من البلدان وال�ّض������بب يف 

جناب. اإّن  ذلك هو كرثة كبار ال�ّضّن وندرة الإ

احلاجة اإىل الّروب������وت كيٍد عاملة يبدو اأحد 

أ�ضباب تقّدم اليابان يف هذا املجال. ا

يتزاي������د توظي������ف اأمواٍل كب������رية يف هذا 

املجال، ويزداد معه تقّدم الروبوتات. ويتنّباأ 

بيل غيت�ص، �ضاحب فكرة احلا�ضب ال�ّضخ�ضّي 

وموؤ�ّض�������ص ومالك �رصكة مايكرو�ضوفت واأثرى 

أّن الّروبوت �ض������يكون مو�ض������وع  أثرياء العامل، ا ا

الّثورة املقبلة بعد ثورة احلا�ض������ب ال�ّضخ�ضّي 

وثورة ال�ّض������بكة العنكبوتّية العاملّية. وهو يرى 

آلّياً« يف  أّن الّزم������ن اّلذي نرى فيه »اإن�ض������اناً ا ا

الكثري من البيوت، اإن مل يكن يف كّل بيت، ويف 

كّل متجر ويف كّل م�ضنع، مل يعد زمناً بعيداً. 

لك������ّن غيت�ص ل يع������ّرج كثرياً عل������ى الناحية 

خالقّية وعلى الّنتائ������ج الجتماعّية اّلتي  الأ

ميكن اأن ترتّتب على مثل هذا الّتطّور، فيما 

أ�ضّده بني قائلني باأّن تطّور  يدور اجلدل على ا

علم الروبوت �ضيوؤّدي اإىل املزيد من البطالة 

ن�ض������ان ل�ض������يطرته  واإىل املزيد من فقدان الإ

على نف�ض������ه وعلى العامل، وبني قائلني اإّن كّل 

هذا جمّرد خماوف ل مرّبر لها، ونحن نعتقد 

أّن مثل هذا املو�ض������وع جديٌر  حوال ا يف كّل الأ

باأن نقف عنده ونتفّكر فيه قبل اأن من�ض������ي 

قدماً.

ت�ساوؤلٌت اأخالقّية

حّذر العامل نوربرت ويرن يف كتابه املذكور 

آنفاً من مغبَّة الّتطّور الكبري اّلذي كاَن ينتظر  ا

������ة وبوجٍه عام علم  متتة واملعلوماتيَّ عل������وم الأ

مة هذا الكتاب:  ال�ضيبرينيتيك. فكتب يف مقدِّ

أ�ضهموا يف العلم اجلديد، يجدون  »اإنَّ اّلذين ا

ر فيه الّراحة  أنف�ض������هم يف و�ضع اأدبيٍّ ل تتوفَّ ا

أ�ض������هُموا يف ولدة علم جديد  ة. لق������د ا الّتامَّ

ي�ض������تمل على حت�ض������ينات تقنيَّة تنطوي على 

. ول منلك اإل  احتمالٍت عظيمة للخري وال�رّصّ

اأن ن�ض������لِّمها للعامل القائم من حولنا ولي�ص لنا 

فكار. اإنَّ اأف�ض������ل ما  اخليار حّتى يف هذه الأ

ن�ضتطيع فعله هو اأن ن�ضعى اإىل جعل اجلمهور 

العري�ص يفهم الجتاه والّنتائج اّلتي يحملها 

أنَّ  ة من يوؤمنون ا يف طيَّاته العمل الّراهن. ثمَّ

م������ه هذا املجال من البحث  اخلري اّلذي يقدِّ

ن�ض������ان واملجتمع يفوق  نحو فهم اأف�ض������ل لالإ

ة.  �ضهام اّلذي يقوم به من اأجل تركيز القوَّ الإ

أنا م�ض������طّر  اإنَّني اأكتب هذا يف عام 1947 وا

مل �ضعيف جّداً«. اإىل القول اإّن هذا الأ

كان اإ�ضحاق عظيموف، وهو رو�ضيُّ املولد 

واأمريكي اجلن�ض������ّية، �ض������ديقاً لوي������رن، ولعامٍل 

كبرٍي اآخر �ض������نذكره لحق������اً هو فون نيومان، 

وكان عظيم������وف يحمل �ض������هادًة يف الكيمياء 
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احليوّي������ة لكّنه كان روائّي������اً يف جمال اخليال 

وىل. ولقد كتب العديد  العلمّي بالّدرج������ة الأ

من الّروايات اّلتي حتّول بع�ض������ها لحقاً اإىل 

أ�ض������هر اأفالم اخلي������ال العلمّي وكانت  بع�ص ا

يّل يف قلب رواياته. اهتّم  ن�ض������ان الآ فكرة الإ

ن�ض������ايّن  عظيم������وف باجلانب الأخالقّي والإ

مكانّية احلقيقّية لظهور  للمو�ضوع وفّكر بالإ

ن�ض������ان  روبوتاٍت ميكن حّقاً اأن تتمّرَد على الإ

أو اأن تناف�َض������ه وو�ض������ع من اأجل ذلك ثالثة  ا

أو�ض������ى بتطبيقها يف �ض������ناعة كّل  قوان������نٍي ا

روبوت ممكن: 

أّي  ّول: ل ي�ض������ّبب الروبوت ا القان���ون الأ

أّي  ن�ض������اٍن فرد ول يبقى �ضلبّياً اأمام ا خطٍر لإ

خطٍر يتهّدد فرداً ما.

القان���ون الث���اين: ينّفذ الروب������وت اأوامر 

ن�ض������ان اإّل يف احلالت اّلتي يتعار�ص فيها  الإ

ذلك مع القانون ال�ّضابق.

القانون الّثالث: يقوم الّروبوت ب�ض������يانة 

وج������وده اأطول فرتٍة ممكن������ة اإّل يف احلالت 

اّلتي تعار�ص القانونني ال�ّضابقني.

اأ�ضاف عظيموف فيما بعد قانوناً رابعاً 

هّميته الكبرية اأن يعطيه الّرقم �ضفر  وراأى لأ

أربعة، اأي اأن ياأتَي قبل بقّية  ب������دلً من الّرقم ا

القوانني ل بعدها وهذا القانون هو الّتايل:

أّي  القانون �ض������فر: ل ي�ض������ّبب الروبوت ا

خط������ر عل������ى الب�رصّية ول يبقى �ض������لبّياً اأمام 

خطٍر يتهّددها.

أمٍر مهّم: مل يعد  ي�ض������ري هذا القانون اإىل ا

مر يرتبط بالعالقة بني الروبوت و�ضاحبه  الأ

ن�ضان الفرد بل �ضار يرتبط بني الروبوت  الإ

أو رمّب������ا جمتمعاً م������ن الروبوتات،  الواح������د، ا

والب�رصّية كلّها!

م������ا تزاُل ه������ذه القوانني اّلتي �ُض������نَّت يف 

الثالثينّيات من القرن املا�ض������ي واّلتي باتت 

معروفًة بقوانني عظيموف تُراعى يف ت�ضميم 

كّل روبوت جديد، كم������ا ل تزاُل مرجعاً لكّل 

أي�ض������اً. ومع ذلك فهذا  كّتاب اخليال العلمّي ا

أّي خطٍر  أّنها كافيٌة لتف������ادي ا أبداً ا ل يعن������ي ا

أبدع عظيموف حّقاً من خالل  حمتمل. ولقد ا

روايات������ه يف ط������رح مواقف عدي������دة حمتملة 

تُظِه������ر ه�ضا�ض������ة ه������ذه القوان������ني واإمكانية 

اللتبا�������ص بينها، فحني يق������ف الروبوت بني 

�ض������يانة وج������وده، اأي احلفاظ عل������ى حياته، 

وب������ني تلبية تعري�ص حياة اإن�ض������اٍن ما خلطر 

ف������اإّن كلمة اخلطر هنا تظه������ر مّطاطًة جّداً 

وتكرث وتتعّدد اإمكانّيات الّتف�ض������ري والّتاأويل، 

أّية برجمٍة م�ض������بقة لكّل احلالت  فيما تبدو ا

املمكنة الوقوع �رصباً من امل�ض������تحيل! وعلى 

أّن  كّل حال، ثّمة نظرّيٍة يف الريا�ضيات تثبت ا

اأّي جمموعٍة من القوانني اخلا�ّض������ة ب�ضبط 

أو  منظومٍة ما ل ميكن اأن تخلو من تناق�صٍ ا



203

يل ن�صان الآ ن�صان والإ الإ

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

أّن تقّدم هذا  من ثغرة، ويبدو بناًء على ذلك ا

الفرع من العلم والتقني������ة، اّلذي حتّول كما 

أ�ض������لفنا اإىل جتارٍة و�ضناعة، �ضيبقى حمفوفاً  ا

أبينا. أم ا باخلطر �ضئنا ا

أ�ضئلٌة اأخرى، ذات طبيعٍة فل�ضفّيٍة ميكن  ا

أّي حدٍّ ميكن لفكرٍة  اأن تخطر يف البال: اإىل ا

؟  وحيدة اأن توؤّثر يف جم������رى الّتطّور الب�رصّي

هل كان������ت فكرة الّروبوت �ض������تنت�رص كما هو 

ب الّنجاح م�رصحّيَة  احلال عليه اليوم لو مل يُ�ضِ

كابك هذه؟ هل كان ل بّد اأن ياأتي �ض������خ�ٌص 

غري كابك ليطرح هذه الفكرة لو مل يقم كابك 

نف�ض������ه بذلك؟ لقد ترّدد كاب������ك لدى كتابته 

م�رصحّيته بني ا�ضتخدام م�ضطلحني لو�ضف 

لي������ني: Robot روبوت  اأبطال م�رصحّيته الآ

أ�ضلفنا( و  )اّلتي تعني العاِمل بال�ّض������خرة كما ا

Laborieux اّلت������ي تعني »املجّد«، وحقيقة 
م������ر اإّن كاب������ك كان اأكرث مياًل ل�ض������تخدام  الأ

أّن اأخيه ن�ض������حه  امل�ض������طلح الث������اين ل������ول ا

أّن علم ال�  ّول، هل يعني هذا ا با�ض������تبداله بالأ

Robotique احلايّل كان �ضيتحّول اإىل علم 
أّن قوانني عظيموف  ال������� Laboritique وا

أخ������رى بحيث نهتّم  كانت �ض������تتغرّي بطريقٍة ا

وامر  بعّماٍل جمّدين بدل عّماٍل خا�ض������عني لأ

الب�رص؟

أّن امل�ض������األة اأكرث عمقاً من ذلك.  ل �ضّك ا

أّن ظهور الروبوت يف هذه املرحلة من  اأعتقد ا

أمٌر يلي ن�ضج هذا املفهوم  تطّور الب�رصّية هو ا

فيما �ض������ّماه يونغ »الالوعي اجلمعّي للب�رص«، 

وبالتايل فاإّن هذا الّظهور كان مقّدراً بطريقٍة 

أّما تطويره ف�ضي�ضتمّر، لكّن اجتاه  أو باأخرى ا ا

هذا الّتطوير هو ما علينا اأن نعتنَي به.

يل ن�سان الآ حقيقة الإ

�ض������اتذة كلم������ة روبوت ب�  يرتجم بع�ص الأ

آلة،  »اإن�ض������الة« وذلك دجماً لكلمتي اإن�ض������ان وا

أّن كلمة  أيي املتوا�ض������ع يف املو�ضوع هو ا لكّن را

نكليزّية كما  �ضل ل الإ روبوت )الت�ض������يكّية الأ

يح�ض������ب الكثريون( ق������د باتت كلم������ًة عاملّية 

������ني واليابان كما تُ�ضتَخَدم  تُ�ضتخدم يف ال�ضّ

يف رو�ضيا واأوروبة واأمريكا.. فما الّداعي كي 

أّن  ت�ض������ّذ العربّية عن كّل لغات الع������امل طاملا ا

أمٌر  عجمّي������ة اإىل العربّية ا دخول الكلمات الأ

قائٌم مذ ُوِجدت اللّغة العربّية، وكيف لنا اأن 

نفخَر بوجود كلماٍت عربّية عديدة يف اللّغات 

وروبّية وغريه������ا اإن كّنا نرف�ص من جهتنا  الأ

أّن  تبّني كلماٍت �ض������ارت عاملّي������ة؟ اأعتقد اإذاً ا

ا�ض������تخدام كلمة روبوت كما هي اأمٌر مقبول 

آيّل«  بل م�ضتحّب، واإّل فاإّن م�ضطلح »اإن�ضان ا

قرب اإىل احلرفّية من جهة  وهو الرّتجمة الأ

أّية كلمٍة  ف�ض������اح من ا قرب اإىل البيان والإ والأ

اأخرى تُنحُت نحت������ا كاٍف وواف. اإّنني اأترك 

مر لالخت�ضا�ض������ّيني يف هذا املجال على  الأ



204

يل ن�صان الآ ن�صان والإ الإ

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

أو ت�ضويٍب ميكن  كّل حال مرّحباً بكّل اقرتاٍح ا

اأن يردين يف هذا املجال.

وبعد.. هل ميك������ن اأن يوجَد حّقاً يف يوٍم 

آيّل«؟ واإذا كان اجلواب  ّيام »اإن�ض������اٌن ا م������ن الأ

أولي�َص من  نع������م فكم يبعد عّنا هذا الي������وم؟ ا

ال�رّصورّي كي جنيَب عن هذين ال�ضوؤالني اأن 

يّل؟ ن�ضان الآ أّولً ما املق�ضود بالإ نحّدد ا

أّن  مر على ا ني يف الأ يّتفق معظم املخت�ضّ

آلّياً، يجب اأن تتمّتع  ى اإن�ضاناً ا لة، كي تُ�ضّم الآ

كرث  أ�ضياء عديدة( باأمرين هما الأ )اإ�ضافًة اإىل ا

�ض������عوبًة يف الّتحقيق: اأولً اإمكانّي������ة الّتعلّم  

واكت�ض������اِب املهارات، ثانياً القدرة على �ضنع 

روبوتاٍت اأخرى م�ضابهة لها اأي على الّتكاثر 

مرين بفرٍع  دون تدّخل الب�رص. يرتبط كال الأ

������نعّي  من ف������روع املعلوماتية هو الّذكاء ال�ضّ

والنُُّظم اخلبرية.

نعّي الّذكاء والّذكاء ال�سّ

تزداُد ب�ضكٍل مت�ض������ارٍع وظائُف احلا�ضِب 

وقدراِتِه فهو يقوُم اليوم بكثري من الوظائف 

اّلتي كانت حتى وقٍت قريٍب وقًفا على الب�رص: 

الرّتجم������ة من لغ������ٍة اإىل اأخرى، �ض������واء لن�صٍّ 

�ض������ئلة حول  أو مقروء، و�ض������ياغة الأ مكتوٍب ا

مو�ض������وٍع معنّي، والّتعليق على �ضوؤون ال�ّضاعة 

الّراهن������ة انطالًق������ا من وجهة نظ������ٍر معّينة، 

وتاأليف املو�ض������يقى، وحّل امل�ضائِل الريا�ضيَّة 

ألعاب ال�ضاما،  والعلميَّة املتنّوعة، وممار�ضة ا

وال�ّضطرجن، وغري ذلك الكثري. وتندرج جميع 

ا�ضطالِحيٍّ واحد  هذه الّن�ضاطات حتت ا�ضٍم 

نعّي. هو: برامج الّذكاء ال�ضّ

يعت������رب تعري������ف ال������ّذكاء ب�ض������كٍل ع������ام، 

أّما الّذكاء  م�ضكلًة علمّيًة وفل�ض������فّيًة عالقة. ا

������نعّي فهو ف������رٌع من عل������وم الربجمة يف  ال�ضّ

املعلوماتّية. ونقراأ حول تعريفه يف مو�ضوعة 

ال� Universalis الفرن�ض������ّية: »لي�ص ممكًنا 
ًدا  ������نعّي تعريًفا موحَّ اأن نعطي ال������ّذكاء ال�ضّ

يقبله جميع العاملني يف هذا املجال. وميكن 

تعريفه بطريقٍة عاّمٍة جّداً كنهٍج ي�ضعى جلعل 

احلا�ض������ب قاِدًرا على اإجناِز مهّماٍت تتطلَّب 

أراد اأن يقوَم بها اإن�ضان«. الّذكاء فيما لو ا

ينطوي هذا الّتعريف على فكرٍة �ضديدِة 

أنَّ اأيَّ ن�ضاٍط يقوُم به برنامٌج  هميَّة مفاُدها ا الأ

������نعّي عرب احلا�ض������ب،  من برامج الّذكاء ال�ضّ

كلعب ال�ّضطرجن على �ضبيل املثال، يتطلَّب يف 

ن�ضاِن حّداً معّيًنا من الّذكاء دوَن اأن  حالة الإ

أدّق  أّن احلا�ضب، اأو على نحٍو ا أبًدا ا يعني ذلك ا

الربنامج، يقوُم بعمِل������ِه بنف�ِص الّطريقِة اّلتي 

ن�ض������ان، اأي بذكاء. ومبعنًى اآخر  يقوُم بها الإ

ينطوي هذا الّتعريف على اإ�ض������ارٍة �ض������منيٍة 

������نعّي لي�ض������ت ذكيًَّة  أّن برامج الّذكاء ال�ضّ اإىل ا

بال�رصورة.

أخ������رى يهمل ه������ذا الّتعريف  م������ن جهٍة ا

������نعّي  ًة من برامج الّذكاء ال�ضّ جمموع������ًة هامَّ
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تقابل ن�ضاطاٍت اإن�ضانيٍَّة ل حتتاُج اإىل اأيِّ ذكاٍء 

�ضياء مثاًل. خا�ّص كالتقاط الأ

يّل يربمج من حيث املبداأ  ن�ض������ان الآ اإّن الإ

������ل  �ض������ياء اّلتي تُف�ضَّ عل������ى التقاط بع�ص الأ

أج������ل التقاطها، وهي منه  ي������ُده وذراعه من ا

على م�ض������افٍة حمّددة ويف مو�ضٍع معنّي. لكّن 

�ض������ياء اّلتي ي�ض������تطيع التقاَطها  عدد هذه الأ

أ�ض������ياء  أبعاده������ا عنه، تبقى ا واأحجامه������ا، وا

حمدودة. يف حني نعرف جميعاً كيف يتدّرب 

������غري، م������ن خ������الل اللّعب، على  الّطفل ال�ضّ

�ضياء حّتى ي�ضبح قادراً بعد عمِر  التقاط الأ

أو اأكرث بقليل على التقاط كّل ما يف  ال�ّض������نة ا

������قاً  متناوله متحّكماً باأ�ض������ابعه ويديه ومن�ضِّ

بني الّنظر وحرك������ة اليدين. اإّن هذه العملّية 

اّلتي تنطوي على تعقيٍد �ضديد تبدو ب�ضيطًة 

ن�ض������ان. ل بّد من  جّداً وطبيعّيًة جّداً عند الإ

أّن تركيزاً كبرياً ين�ضّب على  �ضارة هنا اإىل ا الإ

يّل لكّن  ن�ض������ان الآ تطوير هذه الّنواحي يف الإ

ن�ضان ما  حتقيق قدراٍت تقرتب من قدارت الإ

يزال اأمراً بعيداً.

أّن قدرةَ برامج احلا�ض������ب بداأت يف  بيد ا

ن�ضان بل  جمالٍت اأخرى ت�ض������ارُع قدراِت الإ

وتتف������وُق عليها، وخريُ مث������اٍل على ذلك لعبُة 

ذكياء.  أّنها لعبُة الأ ال�ّض������طرجن اّلتي تو�َضُف با

نعّي منذ نحو ع�رصين  ولقد ح�ضم الّذكاء ال�ضّ

عاماً بطولة ال�ّض������طرجن مل�ضلحته يف املباراة 

الّتاريخّية ال�ّضهرية اّلتي انت�رص فيها حا�ضٌب 

مزّوٌد بربنامج خا�ّص Deep Blue على بطل 

العامل )يف ذلك الوقت( الّرو�ضّي كا�ضباروف.

أّن ما ي�ض������ّمى الّذكاء  ه������ل �ض������حيٌح اإًذا ا

ن�ضان؟  نعّي قادٌر على التفّوق على ذكاء الإ ال�ضّ

نبقى �ض������من مثال ال�ض������طرجن: هل يعني اأن 

يتغلََّب برنامٌج عمَل يف ت�ض������ميمِه مربجموَن 

ولعبُو �ض������طرجن مميَُّزون عل������ى بطِل العامل 

أك������رَث ذكاًء؟ علينا كي  لَة قد اأ�ض������بَحْت ا أنَّ الآ ا

جنيَب على هذا ال�ضوؤال اأن نعرَي انتباَهنا اإىل 

الّطريقِة اّلتي يلعُب بها احلا�ضب ال�ضطرجن اأو 

ُم بها برامج  مبعنى اآخر الّطريقة اّلتي تُ�ضمَّ

أو الربامج الذكيَّة ب�ضكل عام. لعاب ا الأ

ميتلك احلا�ضب املوؤّهل للو�ضول اإىل هذه 

الّدرجة من الّتفّوق يف اللّعبة حيًِّزا كبرًيا جّداً 

م������ن الّذاكرة و�رصعًة فائق������ًة جّداً يف حتليل 

املعلومات. اإّنه ي�ض������تطيع اإًذا عن������د كلِّ نقلٍة 

حتلي������َل كميٍَّة كبريٍة من احل������الِت )املواقف( 

اّلت������ي ميكن اأن توؤّدي اإليها هذه الّنقلة وحتَّى 

عدٍد كب������رٍي من الّنق������الِت الّتالي������ة اأي حّتى 

مٍة جّداً يف اللّعب. مبعنًى اآخر،  مرحلٍة متقدِّ

اإنه ي�ض������تطيع اأن يخترَب جميع ردود اخل�ضم 

املمكن������ة وجميع امل�ض������ارات اّلت������ي ميكن اأن 

تف�ضي اإليها هذه الّردود. وبقليٍل من املبالغة 

ن�ضتطيع القول اإنَّ احلا�ضَب ي�ضتعر�ُص عدًدا 

دواِر املمكنَة ويختاُر دوًرا رابًحا  هائاًل من الأ
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منه������ا!! اإّنه يلعب كما لو كان يعرف م�ض������بًقا 

ز نف�ض������ه للّردِّ  نقلة اخل�ض������م الّتالي������ة ويجهِّ

عليها!

أنَّ  ������ا ا أي�ضً هميَّة مبكان اأن نذكَر ا م������ن الأ

يّل قادٌر عل������ى الّتعلُّم  لع������ب ال�ّض������طرجن الآ

من اأدواره ال�ّض������ابقة �ض������واَء الّرابحَة منها اأو 

اخلا�������رصة. فعندما يخ�رص دوًرا على �ض������بيل 

ن ه������ذا الّدور يف  ������ه يكون قد خزَّ املثال فاإنَّ

ة الّتالية اأن يعيَد نف�ص  ذاكرته فيتجّنب يف املرَّ

دها  الّنقالت ب������دًءا من مرحل������ٍة معيَّنة حتدِّ

ى  قواعد م�ضبقة اأو خربةٌ اأخرى �ضابقة. ت�ضّم

الربامُج القادرةُ على الّتعلُِّم بالنُُّظم اخلبرية. 

������ة يف تطبيقاِت الّذكاء  هّميَّ وهي �ض������ديدة الأ

أّنها تنطوي على فكرٍة �ضديدِة  نعّي. كما ا ال�ضّ

هميَّة: اإنَّ الّروبوت العتيد قادٌر على الّتعلُّم  الأ

واكت�ضاب اخلربة.

يّل بوجه عام  ي�ضبه لعب ال�ّض������طرجن الآ

خرية ت�ضتطيع  لة احلا�ضبة املربجمة. اإّن الأ الآ

اإجناز عدٍد كب������رٍي من العملّيات احل�ض������ابّية 

دة باأ�رصَع مّما ي�ضتطيع اأيُّ ريا�ضيٍّ بارٍع  املعقَّ

با�ض������تخداِم الورق والقل������م. اإنَّ تفوَق لعِب 

يّل ي�ضبه هذا الّنوع من التفّوق  ال�ض������طرجن الآ

ن�ض������ان ال�ّض������طرجن بطريقٍة  ل اأكرث. يلعب الإ

خمتلفٍة متاًما اإّنه ي�ضتعر�ص من بني ع�رصات 

مكانيات املتاحة له )الّنقالت( عدًدا قلياًل  الإ

مكانيَّات اّلتي  منها ويحلِّل الالعب املاهر الإ

ي اإليها لعدٍد �ض������غرٍي ج������ّداً من املراحِل  توؤدِّ

الّتالية )مقارنًة باحلا�ضب( لكنَّ الاّلعب قد 

أّياً من الّنقالِت اّلتي در�ض������ها، بل  ل يخت������ار ا

يختار نقلًة اأخرى تخطر يف باله يف اللّحظة 

اّلتي ميدُّ يده فيها ليحرِّك قطعًة اأخرى ويف 

اأحيان كثرية تكون هذه الّنقلُة هي مفتاُح ربحه 

وهذه حقيقٌة يدرُكها كلُّ من لعب ال�ض������طرجن 

بدرَج������ٍة مقبول������ٍة من الكفاءة وه������ي حقيقٌة 

عماِل اّلتي  أ�ض������كاَل خمتلفٍة يف كلِّ الأ ر با تتكرَّ

تتطلَّب ب�ض������كٍل ما ذكاًء اأو موهبًة اإن�ض������انّيني 

عمال  بدًءا من لعب ال�ض������طرجن وانته������اًء بالأ

أو الكت�ض������افات العلميَّة  ������ة ا دبيَّ ������ة والأ الفنيَّ

�رصاق اإذا  أو الإ بداع ا الكربى. اإنَّها حلظات الإ

جاز التعبري.

يو�ض������ح هذه الفكرة حواٌر مبتكٌر يعر�ضه 

ه  اأحُد الّريا�ض������يِّني الاّلمعني كم������ا يلي: يوجَّ

�ض������وؤاٌل اإىل لعب �ض������طرجٍن كب������رٍي قادٍر على 

هزمية جميع خ�ضومه: »كيف ت�ضتطيع هزم 

خري������ن؟« فيجي������ب: »لديَّ  كلِّ الاّلعب������ني الآ

قواعَد معيَّنة اأطبِّقها يف النتقال اإىل اللُّعبة 

التالية«. يعلِّق عندئٍذ امل�ض������تمعون �ضاخطني: 

أب������ًدا فما يفعلُه هو  ٍر كبرٍي ا »اإنَّه لي�������ص مبفكِّ

عمليٌة ميكانيكّيٌة حم�ضة«. ولعلَّ من اجلدير 

بالعب �ض������طرجٍن مبدٍع بحّق اأن يجيَب على 

أنا  مث������ل هذا ال�ّض������وؤال كما يل������ي: ل اأعرف ا

نف�ضي كيف اأهزم خ�ضومي!
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نخل�������ص اإىل الق������ول باأنَّ برام������ج الّذكاء 

ر ب�ضكٍل كبرٍي  ������نعّي ما زالت تنمو وتتطوَّ ال�ضّ

مكانّي������ات اأمامها مفتوحٌة ووا�ض������عة.  أنَّ الإ وا

لك������نَّ علين������ا اأن ننتبَه يف الوقت نف�ض������ه اإىل 

أنَّ ذل������ك ميكن اأن ينعك�َص �ض������لًبا على طرِق  ا

تفكرينا وعل������ى اإمكانياتنا الفكريَّة احلقيقيَّة 

اإذا جعلنَاها مثالً يف الوقت اّلذي يجب علينا 

في������ه اأن نعمَل على اإيق������اِظ طاقاِتنا الكامنة 

بداعّية اّلتي ل  واإمكانياتن������ا احلد�ض������يَّة والإ

ميكُن للحا�ض������ِب جماراتها. اإّن اإحدى امل�ضائل 

اّلتي يطرحها وجود احلا�ضب يف حياتنا هي 

حت������ّول ط������رق تعاملنا مع امل�ض������ائل املختلفة 

أّما من الّناحية املقابلة فاإنَّ  آلّي������ة! ا اإىل طرق ا

ال�ّض������وؤال حول احلدِّ اّل������ذي ميكن اأن يقارَب 

ن�ضان يبقى  نعّي اإمكانيات الإ فيه الّذكاء ال�ضّ

على املدى البعيد �ضوؤالً مفتوًحا.

ن�ضتطيع القول، �ضمن املقايي�ص احلاليَّة، 

أو برجميٍّ مل ي�ض������تطع حّتى  ٍم تقنيٍّ ا اإنَّ اأيَّ تقدُّ

ن�ض������ان  ة الكبرية بني الإ أن ي������ردَم اله������وَّ ن ا الآ

لة اّلتي تقوم اأ�ضاًل على فارٍق يف م�ضتوى  والآ

الّنظ������اِم اّلذي يعمُل فيه كلٌّ منهما كما اأعلَن 

منذ زمٍن بعيد جون فون نيومان.

�سّتان بني

اد يف  كان نيوم������ان اأح������د العلماء ال������ّروَّ

لكرتونيَّة  أوائل احلا�ضبات الإ بناء وت�ض������ميم ا

واّلذين قادهم هذا العمل اإىل درا�ضٍة مقارنٍة 

بني احلا�ضب والّدماغ �ضعًيا اإىل متييز وفهم 

خري. فقام بو�ضع  الّطريقة اّلتي يعمل بها الأ

ن�ضايّن تكاُد تبدو درا�ضًة  درا�ضٍة عن الّدماغ الإ

 . قام به������ا بيولوج������يٌّ اأو حتَّى عامِلٌ نف�ض������ايِنّ

وانطلق يف درا�ضته للّدماغ من اإدراك الوجوِه 

الّريا�ض������يَّة للجمل������ِة الع�ض������بيِّة ابت������داًء من 

ة  الّتفريق ب������نَي اإمكانّياِت عم������ل املنطق ودقَّ

مر اّلذي يحاكي الفرق بني  الّريا�ض������يات، الأ

النقطاع وال�ض������تمرار. فاملنطق، اأي املنطق 

الّثنائ������ّي، اّلذي يقوم عليه عمل كّل حا�ض������ٍب 

ا  أّم أ ال������� 0، 1( جازٌم ومنقطع. ا آيّل )اأي مبدا ا

َب  الّريا�ضّيات فم�ض������تمّرةٌ ودقيقة. واإذا توجَّ

على حا�ض������ٍب اإجن������اُز عملّياٍت ح�ض������ابّيٍة لها 

تعقيد م������ا ينجزه الّنظام الع�ض������بّي. فيجب 

داء  عندئ������ٍذ تزويده بالّتجهي������زات الاّلزمة لأ

قة  درج������ٍة عاليٍة بل درج������ٍة ل نهائّيٍة من الدِّ

وه������ذا غ������ريُ ممكن ب�ض������بب تراك������م اأخطاء 

الّتقري������ب؛ يف حني ميتلك الّنظام الع�ض������بيُّ 

ج������زًءا حا�ض������ًبا من ه������ذا القبي������ل يعمل يف 

. يو�ضح نيومان 
)3(

م�ض������توًى اأرفع من النظام

ح املنطق اّلذي  �ضَّ أو بالأ أ�ضكال ريا�ضّياتنا ا أنَّ ا ا

تقوم عليه الريا�ضيات، وهو املنطق الثنائي، 

غري كاٍف لدرا�ض������ة الريا�ضّيات القائمة وراء 

عمل اجلهاز الع�ض������بّي فنحن هنا اأمام بنية 

خمتلفة عن تل������ك اّلتي تطبَّعنا عليها ويقرتح 
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أك������رث قرًبا من  بن������اَء منط������ٍق اأكرث تعقي������ًدا وا

ال�ضتمرار.

نخل�������ص اإىل الق������ول اإنَّ تطوي������َر الّذكاء 

������نعّي ما زاَل يعتمد عل������ى تطويِر طرِق  ال�ضّ

مكانات الكبرية  فادة من الإ الربجمة وعلى الإ

للمعاجِلات والّذاك������رات. لكنَّ حتقيق قفزة 

نوعيَّة يتطلّب اإبداع قواعَد جديدٍة يف املنطق 

أو ريا�ضيات تقوم على منطٍق خمتلف، ورمّبا  ا

بناء اآلٍت تعمل بطرٍق غ������ري تقليدية، وهذا 

ما يح������دث حالياً يف حماولة بناء احلا�ض������ب 

آلٌة ميكن مقارنة الفرق بينها  الكمومّي وهو ا

وبني احلوا�ض������ب احلالّية )وهي مقارنة غري 

كافية حّتى( بالفرق بني احلوا�ض������ب احلالّية 

وىل اّلتي كان يبلغ وزنها مئات  واحلوا�ضب الأ

متار املكعبة. طنان وحجمها ع�رصات الأ الأ

أّن عملنا  �ضارة اإليه وهو ا اأمٌر ل بّد من الإ

لة ي�ض������اعدنا با�ض������تمرار اأن  عل������ى تطوير الآ

ع�ضاب  نكمل درا�ضات علماء البيولوجيا والأ

طّب������اء وعلم������اء النف�ص ح������ول معرفِتنا  والأ

نف�ض������نا ولبنياننا الداخلّي. اإّن تزايد فهمنا  لأ

ليَّة عمل الدم������اغ، على هذا النحو، ميكُن  لآ

اأن يكوَن طريًقا لك�ضف واإيقاظ طاقاٍت كبريٍة 

أو باآخر. كامنٍة فينا ب�ضكل ا

 تلع������ب النظ������م اخلبرية وه������ي الربامج 

فادة من جتاربها  القادرة على التعلّم وعلى الإ

اإذا جاز الق������ول. دوًرا كب������رًيا يف املحاولت 

آلية  احلديثة لت�ضميم الروبوت. اإن ت�ضميم ا

متّكن الروبوت من الروؤية على �ض������بيل املثال 

ن�ض������انية تزويده باأحد اأع�ضاء  تعني باللغة الإ

احل�ص. وحت������ى وقت قري������ب كان مثل هذا 

�ضياء  الروبوت يزّود بالئحة �ض������خمة عن الأ

اّلتي ميكن اأن يراها واأن تعرت�ضه وبتعليمات 

للت�رّصف حيال كّل اأمر منها حتى يكون قادراً 

بالنتيجة على التحّرك و�ض������ط جمموعة من 

احلواجز. مبعنًى اآخر اإن ت�ض������ميم الروبوت 

أ�ضا�ص اأن يكون قادراً بدءاً من  كان يتّم على ا

حلظة ت�ض������غيله على التجّول يف املكان املعّد 

له دون ا�ض������طدام. لكن رودين بروك�ص مدير 

نعّي يف معهد ما�ضات�ضو�ضت�ص  خمرب الّذكاء ال�ضّ

التقني يف الوليات املتحدة. يعمل على راأ�ص 

������ني على اإجناز روبوت بناًء  فريق من املخت�ضّ

على فكرة قدرة التعلّ������م والختبار اأكرث مّما 

يعتمد على وجود قاعدٍة كبريٍة من التعليمات 

امل�ضبقة ويوؤّكد قائاًل: »اإّننا لن ننجَح يف عمل 

روبوت������ات ذاتّية احلركة والعم������ل بالفعل اإل 

يٍّ واقٍع يف  ������دًة يف اإطاٍر مادِّ اإذا كانت متج�ضِّ

������يٍّ ولي�ص املق�ضود هنا عاملًا معّرًفا  عامٍل ح�ضِّ

بالئحٍة من اخل�ض������ائ�ص كما هو احلال يف 

الّنمذج������ة املعلوماتي������ة. بل ع������امل ديناميكي 

ومتغري«.

يعود حديث بروك�ص هذا اإىل ع�رص �ضنني 

خل������ت ولقد مّت حتقيق تقّدٍم ملمو�ٍص يف هذا 



20�

يل ن�صان الآ ن�صان والإ الإ

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

الجتاه فثّم������ة روبوتاٍت ق������ادرة على القيام 

مبهّمات حمّددة م������ن اأعمال تنظيف البيوت 

الي������وم، مهم������ا كان �ض������كل البي������ت وحجمه، 

وثّمة روبوتاٍت على �ض������كل كالب ت�ض������تخدم 

لغام يف �ضاحات املعارك  يف الك�ض������ف عن الأ

املختلفة الت�ض������اري�ص وثّمة روبوتات تُ�ض������نَع 

وجوهها من مواد مّطاطّية و�ضليكونّية تّت�ضل 

أ�ض������الٍك توؤّثر فيها متّدداً وتقلّ�ض������اً  بنهاياِت ا

بحي������ث تظهر تعبرياً عن ال�رصور اأو احلزن.. 

أي�ضاً؟ فما هو التايل بعدئٍذ ا

نعّي التطّور الطبيعي والتطّور ال�سّ

ي�رصح فران�ض������يكو فياري������ال املخت�ص يف 

بحاث يف خمرب  ع�ضاب ومدير الأ بيولوجيا الأ

دراكية يف املركز القومي  العلوم الع�ضبية الإ

بحاث العلمية CNRS يف فرن�ضا اإحدى  لالأ

فكار اّلت������ي يجري العم������ل انطالقاً منها  الأ

أّي و�ضط: »اإذا  لتطوير روبوتاٍت متفاعلٍة مع ا

أّي �ضيٍء م�ضبًقا عن  آلٍة ل تعرف ا تو�ّضلنا لبناء ا

حميطها لكّنها مزّودةٌ بحلقات ح�ّضية حركية 

أّنها قادرة على حت�ّض�������ص حميطها  فّعالة، اأي ا

ح�ض������ا�ص،  بطريقة ما، واحلركة تبعاً لهذا الإ

فما اّلذي �ض������تفعله؟ �ض������تقوم بالتنزه يف كّل 

مكان مثل ح�رصة و�ض������تخترب حلقة الفعل/ رد 

الفعل اخلا�ّض������ة بها، حتى ت�ضحي قوّيًة مبا 

أّي بيئ������ٍة بعد عدٍد من  يكف������ي اأن تتاأقلَم يف ا

جي������ال ومن املفرت�ص اأن يكوَن ممكًنا على  الأ

�ض������ا�ص اأن تن�ض������اأ مدلولٌت من قبيل  هذا الأ

»مرغوٍب، غري مرغوب« وفئاٌت �ض������املٌة من 

�ضياء و�ضولً اإىل اللغة. منط �ضفوف الأ

آلية  للو�ض������وِل اإىل ذلك تُ�ض������تخدُم طرٌق ا

الكرتوني������ة اأو ط������رٌق يتمُّ فيه������ا اإدخال مواَد 

ع�ضوّية. يُّجرب يف اليابان مثاًل تزويد بع�ص 

لت ال�ضغرية بقرين ا�ضت�ضعار لنوع من  هذه الآ

الفرا�ضات. اإّن فرًعا جديًدا من التكنولوجيا 

ى  لكرتونيات وي�ضّم يزاوج بني البيولوجيا والإ

آفاًقا وا�ض������عًة  BIONIQUE يتطّور فاحًتا ا

أي�ض������اً اأمام  أم������ام تطوير الروب������وت ورمّبا ا ا

ن�ضان. تطوير الإ

يتابع فياريال �ض������ارًحا »�ض������وف نقوُم اإًذا 

بعم������ل التط������ّور. فب������دلً من بن������اء روبوتاٍت 

فائقة القدرات يكلّ������ف الواحد منها ماليني 

ال������دولرات، نقوم بت�ض������نيع اآلف الدويباِت 

ال�ض������غرية م������ع اختالفاٍت ب�ض������يطٍة بينها ثم 

كرث مقاومًة  نرتكه������ا يف الطبيعة و نخت������ار الأ

أّننا نقوم بتحقيق �ض������ياٍق تطوِريٍّ  بينه������ا اأي ا

�ضنعّي«.

»�ض������ياٌق تطوريٌّ �ض������نعّي«! اإذا كّنا نحن 

الب�رص، نتاج التطّور وال�ضطفاء الّطبيعّيني مل 

نتعلّم بعد كيف ل نقتل بع�ضنا البع�ص وكيف 

نعي�ص ب�ضالٍم على اأر�صٍ فيها مّت�ضع للجميع، 

فما اّلذي �ض������تكون عليه نتاجات �ضياق تطّور 

أنف�ضنا؟! �ضنعّي نقوده نحن ا
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ه������ل يتوّج������ب علينا اإذاً امل�ض������ّي يف دفع 

نعّي املذكور؟ وب�ضكٍل عام  �ضياق التطّور ال�ضّ

ن�ض������ان  يف دف������ِع عملية التقّدم نحو اإجناز الإ

أو القرتاب من اإجنازه؟ يّل ا الآ

 LA يُ�ض������األ فياريال يف ح������وار مع جملة

RECHERCHE الفرن�ض������ّية ح������ول اإمكانّيِة 

حياء فيوؤّكد متاماً تلك  لٍة �ضبيهٍة بالأ آ ابتكاِر ا

مكانّية وي�ضاأله حماوره: »لكّن ذلك يخيف  الإ

النا�ص فهو يذّكرهم بفرانك�ض������تاين« فيجيب 

قائاًل: »يتوّقف ذلك عل������ى البعد الأخالقّي 

ا اأن نقّرر  أّم للعلم. اإّنني اأقول اإن ذلك ممكٌن ا

ذلك جمعّياً واأن ن�ضنعه فهو اأمر اآخر«.

أ ل بغياب  ومع ذل������ك فاإن الّطريق قد بدا

قراٍر جمعّي فح�ض������ب بل دون عل������م العاّمة 

واخلا�ّض������ة من الّنا�ص اّلذين قد ل ي�ض������ّدق 

مكانّي������ة حت������ى يَروها يف  اأغلبه������م ه������ذه الإ

������حف وعلى ال�ّضا�ض������ات كم������ا حدث مع  ال�ضّ

يت!  دوللّي الّذائعة ال�ضّ

ما اّلذي نفعله؟

أريد الق������ول اإّن على العلم وقف هذه  ل ا

حرى حماولة تفّهم ما يجري  الّطريق بل بالأ

و�ض������بطه وحماولة قراءة م������ا يتمخ�ص عنه. 

اإن نظرًة �ض������مولّيًة لواقع العلوم املختلفة يف 

الوقت الراهن جتعلنا ن�ضتخل�ص ما يلي:

املعلوماتّي������ة  عل������وم  تط������ّور  اإن  اأوًل: 

اإلخ من جهة  لكرتونّيات والروبوتي������ك..  والإ

وعل������وم البيولوجيا والّط������ّب.. اإلخ من جهة 

اأخرى وتفاعلها املتبادل ي�ض������ّب من جهٍة يف 

تكري�ص وحدتنا )بتطور و�ض������ائل التوا�ضل و 

املعلوماتية وبالتايل بتوحيد اهتماماتنا وحتى 

عاداتنا ف�ضاًل عن وحدة التهديد اّلذي يواجه 

م�ضرينا( ومن جهٍة اأخرى يف زيادة معرفتنا 

نف�ض������نا على م�ضتوى الّتكوين الفيزيولوجّي  لأ

والع�ضبّي والّنف�ضّي..الخ. وب�ضكل عام، واإذا 

أردنا ا�ضتخدام لغة تيار ده �ضاردان نقول اإّن  ا

تقّدم العلم املتزايد يعني ت�ضّكل وتبلوَر حقل 

أو املفّكرة على  النو�ضفري اأي الّطبقة الواعية ا

ر�ص.. اإّن يف كّل ذلك دافعاً كبرياً للم�ضّي  الأ

ميان بهذه العلوم ودعمها. قدماً يف الإ

ثانيًا: اإن جميع امل�ض������اِوئ اّلتي ميكن اأن 

أو ذاك يف خمتلف  تنتج عن تطبيق هذا العلم ا

نواحي احلياة. تتعلّق بخياراِت تطبيقنا اأكرث 

أّنها يف  مّما تتعلّق بتقّدم العلوم نف�ض������ها اأي ا

اجلوهر تتعلّق مببادئنا وقيمنا الأخالقية ل 

بالّنتائ������ج املعرفّية لهذه العلوم. وينطبق هذا 

القول ل على الروبوتيك فقط، بل على جميع 

فروع العلوم اّلتي ميكن اأن تقوَدنا تطبيقاتها 

أو اإىل ال�رّص وبالّنتيجة فاإّن وجوَد  اإىل اخل������ري ا

اإمكانّية ا�ض������تخدام نتائج العلم يف تطبيقات 

ن�ضانية لي�ص �ضبباً يدعونا اإىل  ت�ضيء للقيم الإ

أو  وقف البح������ث يف هذا الفرع م������ن العلوم ا

ذاك واإن كان يتطلّب مّنا اأن نقَف عند تطبيٍق 
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أو ا�ضتثماٍر معنّي لنتيجٍة علمّية ما. اإن  معنّي ا

جزءاً كبرياً من م�ضكلة العلم وتطبيقه يكمن 

أّن ما يوّجه طريَق العلم بدرجٍة كبرية هو  يف ا

العقوُد الهادفة اإىل ال�ض������تثمار الّتجارّي اأكرث 

مّما هو الّدافع املعريّف والعلمّي البحت.

ثالثًا: اإّن علم الّروبوتيك اآخٌذ يف الّتطّور 

مكانات مفتوحٌة اأمامه.  اأكرث فاأكرث واإّن كّل الإ

لقد عّوَدنا اخلياُل العلم������يُّ عرب الّتاريخ األ 

ن�ض������ان  بد.. لقد بات الإ يبقى خي������الً اإىل الأ

أم������راً واقعاً واإذا كان ل ي������زال بدائّياً  يل ا الآ

اإىل ح������دٍّ م������ا ف������اإّن تطويره يجري بت�ض������ارٍع 

أّننا نّتجه على نحٍو عفوي، وما  كبري. ويبدو ا

باليد حيلة، لتطويره على �ض������ورتنا ومثالنا، 

أّننا ننق������ل اإليه بالّتايل قيَمنا ومبادئنا، فاأن  وا

أو اأن يكوَن  يكوَن �ض������ورًة ما عن فرانك�ضتاين ا

 ُ أمٌر يعربِّ جمّرد خ������ادٍم طّيٍب يلّبي حاجاتن������ا ا

ن�ض������ان  بال�������رصورِة عن حقيقتنا نحن. اإّن الإ

يّل هو ثمرة اأفكارنا وعلمنا. اإنه �ض������يءٌ ما  الآ

مّن������ا اإذاً. بل ميكن اأن يكوَن ما فيه مّنا لي�ص 

لكرتوبيولوجيا  اأفكارنا، فمع عل������م الأ جمّرَد 

أو ال������� bionique �ض������ار ميك������ن اأن  يُطّعم  ا

ن�ض������ان بذواكر الكرتو ع�ضوّية مثال.. ول  الإ

ن�ضان اّلذي �ض������يخرج قريًبا من  أّن الإ �ض������ّك ا

أ بالعي�ص يف الف�ضاء، مقبٌل على  ر�ص ويبدا الأ

ُعد اجل�ضمّية نف�ضها.  حتّولٍت كبرية على ال�ضُّ

يّل املقبل قد ل يكون منف�ضاًل  ن�ض������ان الآ فالإ

ن�ضان نف�ضه. جّداً عن الإ

�سورٌة للّتاأّمل

ن�ض������ان يقول عامل  يف حديثه عن وحدة الإ

النف�������ص الكبري بيري داك������و يف كتابه املعروف 

علم الّنف�ص احلديث وطرقه املده�ضة: »هكذا 

ن�ض������انّية اليوم مولوٌد جديد وح�ض������ب  فاإن الإ

تقديري ال�ّضخ�ضّي فاإّنني اأعطي هذا املولود 

عمراً بني الّثالثة وال�ّضاد�ض������ة من ال�ّضنني اإذا 

ن�ض������انّية وعمر  أن نقابل بني عمر الإ أردن������ا ا ا

أّنه �ضّتني عاماً«. ن�ضان على فر�ص ا الإ

أّن داكو يبالغ قلياًل يف  اأعتقد من جهتي ا

ن�ضانّية ما  أّن الإ ن�ض������ان. واأرى ا تقدير عمر الإ

أّنها، كما يعرّب   أو ا ر�ص. ا تزال جنيًنا يف رحم الأ

ميخائيل نعيمة، »مول������وٌد جديٌد ما يزال يف 

أ�ض������ّبه  حوال اأحّب اأن ا القمط«. ويف جميع الأ

عيد، بطفلٍة �ضغرية،  ن�ضانّية، على هذا ال�ضّ الإ

تلهو بدميٍة من القما�ص حم�ضّوة بالقطن.. اإّن 

له������و الّطفلة بالّدمية اّل������ذي نراه جمّرد لعٍب 

هو تعبريٌ عميٌق عن �ض������وٍق مبّكٍر وفطرّي اإىل 

مومة. ولرمّبا ل تك������ون حماولت اخرتاع  الأ

الّروبوت �ضوى تعبرٍي نف�ضيٍّ عن �ضوق الّطفلة 

ا! وكما  أي�ضً مومة ا ن�ضانّية، اإىل الأ غرية، الإ ال�ضّ

أّماً حقيقّية  تكرب �ض������احبة الّدمية وت�ض������بح ا

ن�ض������انية  يام، ميكن اأن نرى الإ يف يوٍم من الأ

يام. وكما  تكرب وت�ض������ع مولوًدا يف يوٍم من الأ
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أة ج������زًءا منها، يكون مولود  يكون مولود املرا

ن�ض������ان اجلديد، وهو �ضيءٌ ل  ن�ض������انّية، الإ الإ

ن�ض������تطيع كثرًيا ت�ض������ّور ماهّيته، وهو �ض������يءٌ 

خمتلٌف جّداً عن هذه اللّعبة ال�ّض������خيفة اّلتي 

ن�ض������انّية  ا�ض������مها الّروبوت، جزًءا من هذه الإ

نف�ض������ها.. اإّنها جمّرد فكرة اأطرحها للّتاأّمل. 

ولكّل واحٍد اأن يرى ما ينا�ضبه.

ثّمة تطّور علمّي متوا�ضل، متعّدد الفروع، 

بع�ُص نتائجه تطبيق������اٌت وابتكاراٌت عديدة 

أي�ضاً  ومتنّوعة، كثريٌ منها مهمٌّ ومفيد، وكثريٌ ا

ل يع������دو اأن يكوَن رغ������وًة وكمالّياٍت ل فائدة 

منها بل ميك������ن اأن يكوَن �ض������ديَد ال�رّصر يف 

اأحي������ان اأخرى.. لكّن ما هو اأهمُّ من كلِّ ذلك 

أّن ثّمَة �ض������ياٍق اآخر يوازي تطّوَر العلم ولعلّه  ا

ن�ضان  �ض������ا�ص. اإّنه �ضياُق تفّتح الإ اجلوهر والأ

أن ن�ض������عى نحَوه  ومنّوه ووحدت������ه وما يجب ا

هو اأن نفهَم هذا ال�ّضياق وجنعَل منه العامَل 

املوّجه والقائَد للتقّدم العلمّي والتقني يف كّل 

فروع العلم، ولي�ص العك�ص.

ن وميكن تلخي�سه باأّنه درا�سة  ال�سيرنتي���ك ه���و علٌم يقوم يف اأ�سا�س الثورة التقنية اّلتي ن�سهدها الآ  -1

وحتلي���ل الط���رق اّلتي تعمل بها الطبيع���ة والكائنات احلّية املختلفة من اأج���ل ال�ستفادة من هذه 

وتوماتيكية. لت الذاتية احلركة اأي الأ الطرق يف تطبيقها على الآ

نذكر على �سبيل املثال اأّن فكرة بناء الذواكر الكهربائية يف بدايات ع�رس احلا�سب كانت فكرًة اأدخلها   -2

لية عمل الدماغ  الع���امل العظيم فون نيومان اّلذي �سّم���م ذواكر اأوىل احلا�سبات بناًء على ت�سّوره لآ

ن�ساين. الإ

ميك���ن حلا�س���ب ما اأن يح�سب ب�رسعة كبرية قيمة العدد π حتى درجة معينة من الدقة )التقريب(.   -3

ن�سان فهو  وميك���ن له���ذه الدرج���ة اأن تكر تبعًا لتط���ور احلا�سب لكنها تبق���ى درجة حمدودة اأم���ا الإ

الوحي���د الق���ادر من حي���ث املبداأ على متابعة احل�س���اب حتى اأي درجة غري حم���دودة من الدقة واإن 

ن�سايّن قادٌر على فهم معن���ى العدد احلقيقّي  بثم���ن اأك���ر من الزم���ن. ولهذا ال�ّسبب فاإّن الدم���اغ الإ

بوج���ٍه ع���ام )اأي العدد الع�رسي غري املنتهي وغري الدوري( يف حني ل ن�ستطيع برجمة احلا�سب على 

اإدراك هذا املعنى.

الهوام�ش واملراجع

¥µ
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�ضنة 1889 طبع يف مطبعة مر�ضلي الي�ضوعية ببريوت معجم »اأقرب املوارد 

يف ف�ضح العربية وال�ضوارد« تاأليف: �ضعيد اخلوري ال�رصتوين.

ويف �ضفحتني اثنتني منه نقراأ يف باب اخلاء ما يلي:

رانب. اخُلزز: الذكر من الأ

 اخَلَزَرنق: ذكر العناكب.

أمل. خَزب: ورم من غري ا

اخَلْزربة: اختالط الكالم وف�ضاده.

اأديب وقا�س وظريف من ظرفاء دم�سق

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي

من تاريخ لغة ال�ضاد

❁

˜

❁❁
ن�رص الدين البحرةن�رص الدين البحرة
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اخُلزعالة: املزاح.

اخَلزوز: ال�ضاب القوي.

اخلرنف: القطن.

تخزبز الرجل: تعظم وتعب�ص.

.. ومن معلقة طرفة

ويف معلقة طرفة بن العبد البكري »نحو 

86-60 ق.ه�= نحو 538- 564م« الذي عا�ص 

�ض������تاً وع�رصين �ض������نة وقيل: ع�رصون ي�ض������ف 

الناقة باأنها »عوجاء مرقال« ثم يقول:

ن�ساأتها ران  الأ ك���األ���واح  اأم�����ون 

ع��ل��ى لح���ب ك��اأن��ه ظ��ه��ر برجد

ج��م��ال��ي��ة وج���ن���اء ت����ردي ك��اأن��ه��ا

اأربد..اإلخ زعر  لأ تبي  �سفّنجة 

ل ب������د بالطبع من �رصح كثري من مفردات 

هذين البيتني: فالعوجاء املرقال هي الناقة 

مون: ماأمونة الِعثار.  التي تعدو بن�ضاط. والأ

ران: التابوت. ن�ضاأتها: زجرتها. الالحب:  والأ

الطريق الوا�ض������ح. الربجد: الثوب املخطط. 

اجلمالية: مث������ل اجلمل. الوجن������اء: مكتنزة 

اللحم. تردي: تو�ض������ل اإىل الغاية املن�ض������ودة. 

زعر: قليلة ال�ضعر.. ال�ضفّنجة: النعامة. الأ

خطل ال�سغري .. ومن الأ

أ بعد ما تقدم ما قاله اأمري ال�ضعراء  لنقرا

الثاين الأخطل ال�ض������غري ب�ضارة اخلوري يف 

ق�ض������يدته »ذكرى بردى« ولي�������ص فيها كلمة 

واحدة تقت�ض������ي الع������ودة اإىل املعجم ملعرفة 

معناها:

�سل عن قدمي هواي هذا الوادي

ادي هل كان يخفق فيه غري فوؤ

اأن����ا م��ذ اأت��ي��ت ال��ن��ه��ر اآخ����ر ليلة

ك����ان����ت ل���ن���ا ذك����رت����ه اإن�������س���ادي

ي��زل اأمل  �سفتيه  ع��ن  و���س��األ��ت��ه 

وو���س��ادي اأرج��وح��ت��ي  فيهما  يل 

نائي������ة بالطبع هي امل�ض������افة الزمنية بني 

ول والقرن اخلام�ص ع�رص  القرن الهجري الأ

واحلادي  املي������الدي  وال�ض������اد�ص  الهج������ري، 

والع�رصي������ن.. وكذلك احلال مع لغة ال�ض������اد 

الت������ي لو عاد اأحدنا اإىل تلك العهود الغابرة، 

ملا ا�ض������تطاع اأن يتفاهم مع اأح������د من اأهلها 

مع لغتهم ال�ض������عبة والتي ن�ضف �ضبيهتها يف 

الزمن املعا�رص باأنها مقعرة.

اللغة اأطوار واأحداث

اإذن ف������اإن هذه اللغة م������رت يف تاريخها 

أنها يف  باأط������وار واأح������داث ومواق������ف، م������ع ا

�ض������ل هي من الب�ضاطة حتى اإن ابن جني  الأ

املتوفى �ضنة 392ه� عرفها بقوله: »حد اللغة 

أ�ض������وات يعرب بها كل قوم عن اأغرا�ض������هم«  ا

أنه »يدخل   ا
)1(

ويرى الدكتور حممود حجازي

أثر اجلوانب  يف درا�ضة وظيفة اللغة اإي�ضاح ا

القت�ضادية والدينية والثقافية على احلياة 

)2(
اللغوية وتطورها«.
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خر للغة  من جان������ب ثان فاإن الوج������ه الآ

هو الكتاب������ة، فهي »حماولة لنق������ل الظاهرة 

ال�ضوتية ال�ضمعية اإىل ظاهرة كتابية مرئية، 

أو ه������ي حماولة نقل اللغة من بعدها الزمني  ا

)3(
املنطوق اإىل بعد مكاين مرئي«.

على كل حال، فثمة عوامل مو�ض������وعية، 

يلعب كل منها دوره يف التطور اللغوي، ويقف 

أربع������ة عوامل هي: الديني  د. حجازي عند ا

وال�ضيا�ضي والجتماعي واحل�ضاري.

العام������ل الديني: ف������اإن عدم جناح   -1

الدع������وة اإىل الكتاب������ة بالعامي������ة يف الوطن 

العرب������ي يرج������ع ب�ض������ورة رئي�ض������ية اإىل اأن 

الف�ضحى هي لغة القراآن الكرمي. يف املقابل 

ف������اإن ه������ذا العام������ل الديني مّه������د »لدخول 

لفاظ العربي������ة املتعلقة بالدين  عدد م������ن الأ

آ�ضيا  �ضالمي يف ا واحل�ضارة اإىل لغات العامل الإ

لفاظ  واأفريقي������ا، ففي هذه اللغ������ات جند الأ

اخلا�ضة بالعبادات وال�ضلوك اليومي كم�ضلم 

مثل: �ض������الة. زكاة. حرام. حالل. عيد. حج 

 وارتباط اخلط 
)4(

م�ض������تعارة من العربي������ة«

تراك  �ض������المي جع������ل الأ العرب������ي بالدين الإ

يرانيني  –حتى زمن م�ض������طفى كم������ال- والإ
حبا�ص و�ضواهم،  فغان والأ والباك�ضتانيني والأ

يكتبون باخلط العربي، ويدخلون اإىل لغاتهم 

لفاظ العربية. كثرياً من الأ

2- العام������ل ال�ضيا�ض������ي: يف ظل احلكم 

العثم������اين يف الوط������ن العربي، كان������ت اللغة 

دارة العلي������ا، وانت�رصت  الرتكي������ة هي لغ������ة الإ

و�ض������اط العربية.  هذه اللغة ل������دى بع�ص الأ

خ������رية من احلك������م الرتكي  ويف احلقب������ة الأ

عندما �ض������يطر جماعة »الحت������اد والرتقي« 

مور يف الدولة، حاولوا فر�ص  على مقاليد الأ

�ضيا�ض������ة »الترتيك« حتى �ض������ار بع�ص املواد 

ر�ص باللغة  التعليمي������ة يف املدار�ص العربية يُدَّ

الرتكي������ة. اإل اأن العربية �ض������مدت، واإذا كان 

لفاظ الرتكي������ة قد ت�رصب اإىل اللغة  بع�ص الأ

الدارجة يف الوطن العربي، فاإن العك�ص متاماً 

هو الذي حدث يف اللغة الرتكية الر�ض������مية، 

ويكفي اأن يفتح اأحدنا معجماً تركياً لريى اأن 

ألفاظاً عربية كثرية اأم�ض������ت يف �ضلب اللغة.  ا

وعلى �ضبيل املثال فاإننا نفتح اإحدى �ضفحات 

نكليزي، على �ض������بيل  القامو�������ص الرتكي- الإ

 Yeni Turkçe-« العينة الع�ضواء، وعنوانه

Gngilizce« وهو مطبوع يف ا�ضتنابول عام 
1967، لرنى يف عمود واحد تقريباً، وتباعاً 

�ض������ل العربي ال�رصيح  هذه الكلمات ذات الأ

جداً:

Hardal: اخلردل.
Harekat: حركات.

Harekeحركة :.
Harekeli الت�ضكيل :
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Hareketli: متحرك
Hareketsiz: ثابت غري متحرك. 

Harf: حرف.
Haricen: �ضطحياً. خارجياً.

Harici: خارجي.
علماً باأن احلرف C بالرتكية هو اجليم 

العربية. وما دام حرف اخلاء غري موجود يف 

.H الرتكية فهو اإذاً حرف

الديني متالب�سًا مع ال�سيا�سي

ومن������ع العامل ال�ضيا�ض������ي متالب�ض������اً مع 

العام������ل الديني اأن يطراأ على اللغة العربية، 

بعد انهيار الدولة املركزية، قبل الغزو املغويل 

ع������ام 656ه�- 1258م وبع������ده، ما طراأ على 

أوروبة، عندما انتهت اإل  اللغ������ة الالتينية يف ا

كادميية، اإىل الفروع الالتينية  و�ضاط الأ يف الأ

يطالية،  �ض������بانية، الإ املعروفة: الفرن�ضية، الإ

الرومانية. على الرغم من اأن هذه ال�ضعوب 

تدين بديانة واحدة.

3- العامل الجتماع������ي: ل جدل يف اأن 

�ض������المية الت������ي واكبتها هجرات  الفت������وح الإ

وا�ضعة متعددة من قلب اجلزيرة العربية اإىل 

بالد ال�ض������ام والعراق وم�رص واملغرب »كانت 

اأهم حدث يف تاري������خ العربية، فقد انت�رصت 

العربية به������ذا خارج نطاق جزي������رة العرب، 

دب والثقافة يف  واأ�ض������بحت لغة احلديث والأ

)5(
�ضالمية الكربى«. الدولة الإ

م������ن جانب اآخر ف������اإن د.حممود حجازي 

همية،  يلف������ت النظر اإىل م�ض������األة يف غاية الأ
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ميك������ن اأن ندعوها مبدئي������اً: »الطبقية« فهو 

يقول: »اإن الطبقة العليا يف املجتمع الواحد 

ذي الطبقات املتعددة، توؤثر تاأثرياً حا�ض������ماً 

عل������ى امل�ض������تويات اللغوية امل�ض������تخدمة لدى 

خرى. وحم������اكاة الطبقة العليا  الطبق������ات الأ

اأمر معروف ومالحظ يف كل مظاهر احلياة 

)6(
الجتماعية«.

4- العام������ل احل�ض������اري: عندما قامت 

مرباطورية العربية، بعد الفتوح يف ع�رص  الإ

موية، فقد كان  �ض������الم، واحلقبة الأ �ضدر الإ

طبيعي������اً اأن تنت�رص اللغة العربي������ة يف اأرجاء 

هذه الدولة الكربى التي امتدت من اأطراف 

طل�ضي، ثم مل تلبث  ال�ضني حتى �ض������واطئ الأ

اأن متددت حتى اجلزيرة اليربية وتو�ض������عت 

ندل�ص، وب�ض������طت اأح������د اأجنحتها على  يف الأ

�ضقلية. لقد اأ�ضبحت العربية لغة هذه الأمم 

وال�ض������عوب، فتحدثوا بها وكتب������وا، وتفاعلوا 

أقاموا عالقة متبادل������ة بها، موؤثرة  معه������ا، وا

أث������رة، ودخل������ت لغة ال�ض������اد خالل ذلك  ومتا

مف������ردات واأفكار لغوية كث������رية. وظلت هذه 

اللغة قرون������اً عديدة لغة احل�ض������ارة، واإليها 

غريق  ن�ضاين من الإ ترجمت اأمهات الرتاث الإ

والفر�������ص والهنود و�ض������واهم من ال�ض������عوب. 

وتوؤكد بحوث امل�ضت�رصقني وامل�ضتعربني وثوق 

العالقة بني احل�ضارة العربية الباذخة التي 

وروبية  أ�ض�������ص النه�ضة الأ �ضاهمت يف و�ضع ا

Renaissance وبني اللغة العربية.
�رَص اللغات بني اأُ

على الرغم من اخلف������وت التدريجي يف 

الن�ض������ف الثاين من القرن الع�رصين لنظرية: 

أننا م�ض������طرون لال�ضتنارة  »اأ�رص اللغات« اإل ا

به������ا اإذ ل بديل. ووفق ه������ذه النظرية جرى 

�رص، فهناك  أٍ ت�ض������نيف اللغات املختلف������ة يف ا

 Gndo- وروبية أ�������رصة اللغات الهندي������ة الأ ا

European وت�ضم عدداً كبرياً من اللغات 
يراني������ة، وثمة اأ�رصة  وروبية والإ الهندي������ة والأ

كادية  اللغات ال�ض������امية وت�ض������م العربية والأ

رامية واحلب�ض������ية -وح�ض������ب  والكنعانية والآ

د. اأحمد �ضو�ض������ة فلي�ص هناك لغة عربية، بل 

رامية وتكتب باخلط  هي اإحدى اللهجات الآ

رامي املربع- واإذا كان هناك من يبالغ اإىل  الآ

اأ�ضل م�ضرتك  حد القول الفرتا�ضي»بوجود 

خرجت عنه هذه اللغ������ات على مر التاريخ« 

أي�ض������اً من وجد اأن اللغات ال�ض������امية  فهناك ا

»حتمل بع�ص اخل�ضائ�ص اللغوية امل�ضرتكة، 

فقال������وا اإنها لغات انح������درت من لغة واحدة 

أو ال�ضامية  م، ا اأطلقوا عليها اللغة ال�ضامية الأ

)7(
وىل«. الأ

مكان كرمي للغة العربية

يقول د.حممود حجازي: »اإذا نظرنا اليوم 

بعد قرن ون�ضف القرن من البحث احلديث 
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يف عل������م اللغة، لوجدنا اأن العربية تاأخذ بني 

اللغات ال�ضامية مكاناً كرمياً.

واللغ������ة العربية اآخر لغة �ض������امية دخلت 

�ض������المي  التاريخ، ولكنها دخلته مع الفتح الإ

أداة التعبري يف احل�ضارة  والهجرات. وكانت ا

�ض������المية، فكان������ت اأهم اللغات ال�ض������امية  الإ

واأكرثها انت�ضاراً وات�ض������الً. اإ�ضافة اإىل هذا 

فاإن اللغويني يعتربونها اأقرب اللغات ال�ضامية 

م، وكاأنها قد حافظت يف عزلتها  اإىل اللغة الأ

ال�ضحراوية الن�ض������بية على اأقدم خ�ضائ�ص 

�رصة ال�ضامية. ويرى الباحثون املعا�رصون  الأ

عا�ض������ت  وىل  الأ ال�ض������امية  اجلماع������ات  اأن 

يف منطق������ة بادية ال�ض������ام والعراق و�ض������مال 

ال�ض������حراء العربية الك������ربى، ثم خرجت من 

قاليم املتاخمة يف هجرات  هذا املهد اإىل الأ

)8(
توالت يف مراحل تاريخية متعاقبة«.

وغاريتية.. اللغة ال�سامية الثانية الأ

واعتم������اداً على النقو�������ص وعمرها يرى 

هذا الباحث الكرمي د.حج������ازي اأن منطقة 

ال�ض������ام عرفت اللغة ال�ض������امية الثانية، وهي 

وغاريتي������ة« الت������ي ل يعرفها اإل عدد من  »الأ

املتخ�ض�ض������ني، وقد اكت�ضفت هذه اللغة �ضنة 

أ�ص �ض������مرة، فه������ي بهذا اأقدم  1929 قرب را

لغ������ة و�ض������لت اإلينا من منطقة ال�ض������ام. وقد 

ن�ض������بت هذه اللغة اإىل اأط������الل املدينة التي 

وجدت فيها النقو�ص وذكر ا�ضمها فيها، وهي 

خ هذه النق��و�ص ب�ضنة  أوغ����اريت، وتوؤرَّ مدينة ا

1400ق م.

اأول اأبجدية عرفها العامل

 مهما يك������ن من اأمر، ف������ال ميكن املرور 

أنها كانت  بلغة »اأوغاريت« مرور الكرام ذاك ا

�ضتاذ  اأول اأبجدية تامة عرفها العامل. يقول الأ

قا�ضم ال�ضواف:

كاديون يف ما بني  »بينما كان الكتب������ة الأ

النهرين ي�ضتعملون الرموز املقطعية لتدوين 

اأفكاره������م، وبينم������ا كان قدم������اء امل�رصي������ني 

ميار�ض������ون التدوي������ن با�ض������تعمال رموزه������م 

الت�ضويرية الهريوغليفية، قام اأحد الكتبة يف 

اأوغاريت، عا�ضمة ال�ضاحل ال�ضوري ال�ضمايل 

بتبني اإ�ضارات م�ضمارية للتعبري عن كل �ضوت 

�ض������وات التي ت�ضكل الكلمات املتداولة  من الأ

وغاريتية: ت�ض������عة وع�رصون اإ�ضارة  يف لغته الأ

�ض������وتية، كانت كافية لتحقي������ق هذه الغاية. 

وهكذا متك������ن هذا العقل املتفوق من ابتداع 

�ض������ارات التي  بجدية، وه������ي جمموعة الإ الأ

أ باحلرف: األف وباء وجيم ودال، ونظام  تبدا

ن�ضاين  الكتابة هذا مكن من حترير الفكر الإ

فكار  اإذ اأمكن بو�ضاطته التعبري عن اأعمق الأ

)9(
املجردة«.

بجدية تكرمي مبدع الأ

وغاريت������ي نقم������د  وا�ض������تدعى املل������ك الأ

الث������اين )1370-1335( ق.م ذل������ك الكاتب 
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املب������دع »مغدقاً عليه مكاف������اآت عدة، وكرمه 

أم������ام جميع اأعيان بالطه، واأمره  يف الق�رص ا

بجدية اجلديدة، كما  بفتح مدر�ضة لتعليم الأ

مكانات الالزمة لهذه  و�ضع حتت ت�رصفه الإ

)10(
الغاية. حدث ذلك يف عام 1365ق.م«.

 من جان������ب ثان، فاإن البعثة الفرن�ض������ية 

أ�ص �ض������مرة »اأوغاريت« تذكر يف  املنقبة يف را

تقريره������ا الذي ن�رصته ع������ام 1980 املديرية 

وغاريتية  ثار واملتاحف اأن اللغة الأ العامة لالآ

لف الثاين  التي �ضاهمت يف تو�ضيح لغات الأ

ألفاظها  قب������ل املي������الد ال�ض������امية، هي م������ن ا

ك������رث قرب������اً اإىل اللغة العربي������ة، اإذ ينحدر  الأ

معظ������م مفردات كلماتها من اأ�ض������ل �ض������امي 

)11(
م�ضرتك.

لغة �سامية اأخرى يف ماري

لواح الطينية الع�رصين  واعتم������اداً على الأ

ألفاً والتي عرث عليها يف »ماري«: تل احلريري  ا

ملانية ايفا �ض������رتومنغر اإن  تقول الباحث������ة الأ

لواح امل�ض������طرة بنقو�ص م�ضمارية تعرب  هذه الأ

 .
)12(

كادية ع������ن لغة �ض������امية قدمية ه������ي الأ

وقد عا�رصت ماري اأوغاريت، وكانت بينهما 

وغاريتي )مل  مري الأ عالقات، بدليل قي������ام الأ

أو يذك������ر ا�ض������مه يف الوثائق( برحلة  يعرف ا

لزي������ارة م������اري والّطالع عل������ى ق�رص ملكها 

 .
)13(

»زمري ليم« الذي كان اأعجوبة يف البناء

مري  يومذاك �ضكل حمورابي فريقاً ملرافقة الأ

وغاريت������ي وحرا�ض������ته يف الطريق الطويل  الأ

كادية،  اإىل م������اري. وكانت لغة م������اري هي الأ

التي ظلت لغة العراق خالل األفي عام ق.م. 

كاديون ي�ض������تعملون اخلط امل�ضماري  وكان الأ

مرباطورية  ال�ض������ومري. وعندم������ا قام������ت الإ

كادية على يد »�رصغون« انت�رصت هذه اللغة  الأ

مرباطورية من �ض������واحل املتو�ض������ط  يف كل الإ

)14(
حتى اخلليج العربي »الفار�ضي«.

لغة اإيبال �سامية معا�رصة

�ض������تاذ قا�ضم طوير اإىل اأن لغة  ويذهب الأ

كادية  »اإيبال« هي لغة �ض������امية معا�������رصة لالأ

وقريب������ة جداً منها، وهذه بطبيعة احلال لغة 

)15(
�ضامية اأخرى.

أما الدكتور عمر الدقاق فاإنه ينتهي اإىل  ا

يبلوية واللغة  اأن ثم������ة تداخاًل بني اللغ������ة الإ

العربي������ة »اإذ تنتمي������ان جميع������اً اإىل اأ�ض������ول 

كنعانية واحدة، وتن�ضويان حتت ا�رصة اللغات 

أدبية  ال�ضامية امل�ضرتكة، والعربية لغة �ضامية ا

غنية بني جمموعة اللغات ال�ضامية الغربية، 

فمثاًل جند بني مف������ردات لغة اأهل اإيبال يف 

يطايل  ل������ف الثالث –كما لح������ظ العامل الإ الأ

جوف������اين بيتينات������و- كلمات ما ت������زال حية 

يف العربي������ة الراهنة مثل: كت������ب، يد، اأخت، 

)وتلف������ظ اكتو( وملك )وتلف������ظ ملكوم( كما 

أننا جند كلم������ات عربية اأخرى يف لغة ايبال  ا

كاأ�ض������ماء بع�ص املزروعات مثل: قمح، جزر، 

)16(
تني، )وتلفظ تينو(.
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اإيبال.. يف ع�رص امللوك

وكانت ايبال )ت������ل مرديخ( قد بلغت اأوج 

ازدهارها حوايل �ضنة )2200( ق.م اأي خالل 

الع�رص املع������روف بع�رص املل������وك العموريني 

الذين ينتمي اإليهم حمورابي امل�ض������هور ملك 

أق������دم معجم  باب������ل. وع������رث يف اإيب������ال على ا

لف������اظ باللغتني ال�ض������ومرية واليبلوية يف  لالأ

عهد مملكة اإيبال قب������ل امليالد بنحو ثالثني 

)17(
قرناً من الزمان.

راميني وماذا عن الآ

ثم ماذا بعد؟ اأميكن امل�ض������ي يف احلديث 

عن اللغات ال�ضامية، دون الوقوف ملياً عند 

راميون؟  رامية؟ ولكن من هم الآ راميني والآ الآ

يرى الدكتوران حممد ح������رب فرزات وعيد 

مرع������ي اأنهم القبائل البدوي������ة العربية التي 

اجته������ت حتركاتها م������ن اأط������راف اجلزيرة 

العربي������ة وبواديها اإىل املناطق اخل�ض������بة يف 

و�ض������ورية.  الرافدين 
 )18(

ال�ض������مال: حو�������ص

وعن������د اأواخر الق������رن الثاين ع�������رص، وعند 

منعط������ف القرن احلادي ع�������رص قبل امليالد 

رامية درجة من الت�ض������اع  بلغ������ت املوجات الآ

و�ضل اإىل حد الهجرة الوا�ضعة الكثيفة، نحو 

.
)19(

1085-1080ق.م

أنه  اأما اللغة فاإن د.حممود حجازي يرى »ا

ل توجد لغة واح������دة اأو موحدة نطلق عليها 

رامية، بل و�ضلتنا عدة لهجات  ا�ضم اللغة الآ

رامية.  متقارب������ة اتفق عل������ى ت�ض������ميتها بالآ

رامية �ضيئاً ف�ضيئاً حتى اأ�ضبحت  وانت�رصت الآ

لغة احلياة اليومية يف منطقة ال�ضام والعراق 

قب������ل التعري������ب، اأي قبل الفت������ح والهجرات 

رامية على  �ض������المية. واأهم اللهج������ات الآ الإ

 والنبطية. ولكن.. 
)20(

ط������الق ال�رصياني������ة الإ

كيف غ������دا احلال بعد الفت������ح؟ »كان العرب 

م������وي طبق������ة  ميثل������ون يف ظ������ل احلك������م الأ

أر�ض������تقراطية مرتفة. وه������ذه الطبقة تعتمد  ا

�ضل  أولهما الأ على اأمرين يربطان اأفرادها، ا

الب������دوي، والث������اين الق������درة عل������ى التحدث 

أبن������اء البادية. ويف ظل هذا  بالعربية كاأحد ا

املجتمع كانت الطبقات الدنيا والو�ضطى، ما 

أو كثرياً باللغات التي  تزال مرتبطة، اإن قلياًل ا

�ضالمي: كانت  �ض������ادت املنطقة قبل الفتح الإ

القبطي������ة لغة الطبقات الدني������ا يف املجتمع 

رامية ت�ض������ود  امل�رصي، وكان������ت اللهجات الآ

لدى معظم �ض������كان ال�ض������ام وبع�������ص مناطق 

العراق. وكان املغرب العربي ي�ضتخدم عدداً 

م������ن اللهج������ات الرببرية، ويف �������رصق الدولة 

�ضالمية، اأي العراق واإيران واملناطق التي  الإ

من 
 )21(

بعدها كانت لغات احلديث جمموعة

يرانية. اللهجات الإ

موي والعربية اأمراء البيت الأ

يف ظل هذه الظروف، كان من الطبيعي 

أبنائهم  اأن يحر�ص �ضادة املجتمع على تن�ضئة ا
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يف بيئ������ة عربي������ة بدوية، حتى ي�ض������تقيم لهم 

النتظام يف الطبقة احلاكمة، وحتى يت�ض������ح 

متيزه������م ع������ن الطبق������ات الدني������ا. والكتب 

العربي������ة حافلة بروايات تروي لنا اأن �ض������ادة 

موي، كانوا ينظرون  املجتمع واأمراء البيت الأ

نظ������رة ف������زع اإىل اأي خط������اأ لغ������وي يقع فيه 

أبناوؤهم، وكانوا يحر�ضون كل احلر�ص على  ا

أبناوؤهم اللغة العربية وينطقون  اأن ي�ضتخدم ا

بها على النحو ال������ذي يعرفه البدو الذين مل 

)22(
عاجم«. تف�ضد لغتهم بالختالط بالأ

العربية.. لغة ر�سمية

خري م������ن القرن  وابت������داء م������ن الثلث الأ

ول اأم�ضت العربية اللغة الر�ضمية  الهجري الأ

للدول������ة وعربت الدواوين نحو �ض������نة 87ه�، 

وكانت لغة ال�ض������عر الذي تعت������ز به الطبقات 

ن ذاته كانت لغة  العليا م������ن املجتمع، ويف الآ

الدين والقراآن الكرمي والعبادات.

ال�ض������هل  م������ن  كان  العه������د،  ه������ذا  ويف 

رامية –يف بالد ال�ض������ام  على املتح������دث بالآ

والع������راق- اأن يتعلم العربي������ة. بينما مل يكن 

أو الرببرية �ض������هاًل  النتق������ال من القبطي������ة ا

قري������ب املنال. ولذلك فاإن التعريب يف م�رص 

ا�ض������تغرق زمناً اأطول من الفرتة التي عربت 

فيها �ض������ورية والعراق واجلنوب العربي. كما 

اأن املناطق اجلبلية ت�ضتع�ض������ي على التحول 

اللغ������وي والديني. واملالحظ –على �ض������بيل 

رامية يف �ض������ورية مثل:  املثال- اأن القرى الآ

معلول وجبعدين وبخعة، ظل اأهلها يتحدثون 

ن يف  رامي������ة باللهجة ال�رصياني������ة حتى الآ الآ

�ض������ورية، بجانب اللغة العربية التي يتقنونها 

أي�ضاً. ا

وينبغ������ي النتباه اإىل اأن ال������رتاث العربي 

مثال  موي تركز يف ال�ضعر والأ قبل الع�رص الأ

ث������م نزل الق������راآن الكرمي بالعربي������ة، غري اأن 

هذا الزمن عرف �ض������كاًل جديداً من التعبري 

ه������و التاألي������ف باللغة العربي������ة. وكما يذهب 

د.حمم������ود حجازي فاإن اب������ن املقفع املتوفى 

أوائل من ا�ض������تخدموا  �ض������نة 142ه� هو من ا

العربي������ة كلغ������ة كتابة، فرتجم م������ن البهلوية 

جمموع������ة من الكتب منها »خداي نامة« اأي: 

اأخبار امللوك، كما ترجم »كليلة ودمنة« وبذا 

دخلت العربية م�ضتوى جديداً من م�ضتويات 

)23(
ال�ضتخدام اللغوي.

العربية يف القرن 4 الهجري

واإذا كان اللغوي الكويف الك�ضائي املتوفى 

�ضنة 190ه� قد و�ضع ر�ضالة �ضغرية يف »حلن 

العامة« -وهذا عنوانها- وفيه ي�ضري اإىل بع�ص 

املفردات التي رف�ض������ت ملخالفتها املاأثور عن 

مر اختلف متاماً  لغة ف�ضحاء البادية، فاإن الأ

بع������د ذلك، ففي القرن الرابع الهجري كانت 

العربية توؤخذ تعلماً من الكتب، ل مبخالطة 

ع������راب، ول������ذا فق������د ظه������رت جمموعة  الأ
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من الكت������ب التعليمية منها كت������اب »جواهر 

لفاظ« لبن  لفاظ« لقدامة بن جعفر و»الأ الأ

لفاظ الكتابية« لعبد الرحمن  ال�ضكيت. و»الأ

. وهكذا اأ�ض������بحت العربية لغة 
)24(

الهمذاين

كتابة واأم�ضى تطويرها مرتبطاً با�ضتخدامها 

داري والثقايف، ومل تعد لغة  على امل�ض������توى الإ

بع�������ص القبائل هي الفي�ض������ل، وفقدت لغة 

البدو يف القرن الرابع الهجري قيمتها كمثل 

)25(
اأعلى لال�ضتخدام اللغوي.

قفزة العربية يف الع�رص العبا�سي

وكما يالحظ اجلاحظ فاإن العربية قفزت 

قف������زة كبرية يف الع�رص العبا�ض������ي، يف �ض������اأن 

العلوم  امل�ضطلحات التي ا�ضتدعت وجودها 

املختلفة، ذاك اأن املتكلمني ا�ضتقوا من كالم 

�ضماء، وهم ا�ضطلحوا مامل يكن  العرب تلك الأ

له يف لغة العرب ا�ضم. ولذلك قالوا: العر�ص 

واجلوهر، وفرقوا بني البطالن والتال�ض������ي، 

)26(
أ�ضباه ذلك. وذكروا الهوية واملاهية وا

لغة ال�ساد

نت�ض������اءل اأخرياً: ملاذا دعيت العربية لغة 

ال�ض������اد؟ اإن اللغات التي �ضبقت العربية يف 

ال�ضام والعراق وم�رص واملغرب مل تكن تعرف 

ال�ض������اد. ورمب������ا كان »�ض������يبويه« يف القرن 

الهج������ري الثاين يف كتاب������ه العمدة يف النحو 

اأول م������ن لحظ اأن �ض������وت ال�ض������اد هو من 

�ضوات ال�ضعبة التي ل ي�ضهل نطقها على  الأ

غري البدو، ولذلك فاإنه حتدث عن نطق اآخر 

لها اأطلق عليه »ال�ضاد ال�ضعيفة« وهكذا فاإن 

رامية اخلالية من  الذي������ن كانوا يتكلم������ون الآ

ال�ض������اد، نتج عن حماولتهم الناق�ضة نطقها 

ذلك ال�ض������وت الذي ي�ضميه �ض������يبويه ال�ضاد 

ال�ضعيفة، وهي القريبة من لفظ الدال.

اللغة العربية عر القرون- تاأليف: د.حممود حجازي- دار الكاتب العربي- القاهرة- 1��8.  -1

املرجع ال�سابق- �س4.  -2

املرجع ال�سابق- �س�.  -3

املرجع ال�سابق- �س12.  -4

املرجع ال�سابق- �س13.  -�

املرجع ال�سابق- �س13.  -�

املرجع ال�سابق- �س�1.  -�

املرجع ال�سابق- �س21-20.  -8

الهوام�ش
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اأخبار اأوغاريت- تاأليف: قا�سم ال�سواف- دار طا�س- ط1- ���1- �س33.  -�

10- املرجع ال�سابق- �س34.

11- راأ����س ال�سم���رة �1�2-���1- تقري���ر البعثة الفرن�سية املنقبة- ترجمة: فهم���ي الدالتي- مطبوعات 

ثار واملتاحف- 1�80-�س��. املديرية العامة لاآ

12- م���اري اأك���ر حا����رسة يف �سورية. تاألي���ف: ايفا�سرتو مينغر. تعري���ب: قا�سم طوير- من�س���ورات املديرية 

ثار واملتاحف- 1�83- �س10. العامة لاآ

13- املرجع ال�سابق- �س1�-14.

14- �سومر واأكاد- تاأليف: د.وديع ب�سور- دم�سق 1�81- �س��.

ثار واملتاحف-دم�سق  1�82- �س�3. �1- ايبا –تاأليف: قا�سم طوير- من�سورات املديرية العامة لاآ

ر�ساد القومي- ���1-  �1- ايب���ا منعطف التاريخ- تاأليف: د.عمر الدق���اق- من�سورات وزارة الثقافة والإ

دم�سق- �س44.

�1- املرجع ال�سابق- �س�.

18- دول وح�سارات يف ال�رسق العربي القدمي- تاأليف: د.حممد حرب فرزات. د.عيد مرعي- دار طا�س- 

ط1- 1��0- �س��1.

�1- املرجع ال�سابق- �س181.

20- اللغة العربية- عر القرون- د.حممود حجازي- �س22.

21- املرجع ال�سابق- �س44.

22- املرجع ال�سابق- �س44.

23- املرجع ال�سابق- �س��.

24- املرجع ال�سابق- �س�8.

�2- املرجع ال�سابق- �س��.

�2- املرجع ال�سابق- �س��.

¥µ
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ن�ضان وعظمته،  يف ال�ضعر العبا�ض������ي لوحات �ضعرية كثرية ت�ضور جالل الإ

وبلوغ������ه منازل عالية رفيعة. ولكن هذه اللوحات ال�ض������عرية ل ت�ض������ور جن�ص 

أ�ضخا�ص حمددون، َرَفعتهم اأعمالهم اجلليلة  ن�ضان كله جلياًل، واإمنا هناك ا الإ

وماآثره������م العظيم������ة اإىل درجة اجلالل، فبدوا للنا�ص كاجلبال ال�ض������اهقة يف 

أو كال�ضم�ص التي ت�ضتغرق الكون كله.. اإلخ. ارتفاعها وعلّوها، ا

 ن������رى اأول م������ا نرى ذلك النموذج ال�ض������عري الذي ميدح م������ن خالله ابن 

:
)1( 

الرومي عبيد اهلل بن �ضليمان، والذي يقول فيه

داب- جامعة حلب ناقد واأ�ستاذ يف كلية الآ

العمل الفني: الفنان علي الكفري 

ن�سان اجلليل ن�سان اجلليلسورة الإ ن�سان اجلليلسورة الإ ورة الإ س�س�

ـــــــعر العبا�ســـــيســـــــعر العبا�ســـــيســـــــعر العبا�ســـــي س يف ال�س يف ال�

❁

˜

❁❁
د. �د. �أحمد طعمة حلبيحمد طعمة حلبي
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واأ�سحى لطفًا،  ودقَّ  ُن��ب��اًل  ج��لَّ 

اقتياِدْه ط��وَع  والعقوُل  والهوى 

ولكْن عري،  �سِ ُي�سّمى يف هْزِل  ل 

يف اأج�����لرِّ اجل��ل��ي��ل م���ن اأج������داِدْه

ب��ل اأ���س��ّم��ي��ه، ب��ل اأك��ّن��ي��ه، ب��ل اأْن����

اأَط��������واِدْه ُذرا  اإىل  ��ب��ًا  َن�����سْ ���م��ي��ه 

ُيط�  الِعلم، ل  ِة  جُلّ احِللم،  جبِل 

ا���س��ت��ن��ف��اِدْه َن�����س��ِف��ِه ول  ����َم���ُع يف 

وا���س��ي ال��رَّ منه  ال��وق��اَر  ت�ستفيد 

وُت����ق����رُّ ال���ب���ح���اُر ل����س���ت���م���داِدْه

اأحَنِف احللم، قي�سِه- حني يهفو

زياِدْه الّدهاء،  عمِرو  ِحْلٍم-  كلُّ 

ال��ّط��وَد والَيْم� ل رم��ى اهلُل ذل��ك 

ب���ان���ه���داِدْه  ب��ت��ن�����س��ي��ب��ه، ول  �����َم 

ن�ض������ان/  اإن �ض������مات اجل������الل يف هذا الإ

أبرزه������ا النجابة  املم������دوح كث������رية، غ������ري اأن ا

واللطاف������ة، وهذا ما جعل اأ�ض������حاب العقول 

أيه.اإن ابن الرومي  ينقادون اإليه، ويخ�ضعون لرا

يوؤكد عظمة هذا املمدوح وجالله من خالل 

تاأكيده ق�ضور �ضعره وعدم قدرته على اإيفاء 

هذا املمدوح حقه، ولذلك فاإن �ض������عره هذا 

يك������ون اأقرب اإىل اله������زل منه اإىل اجلد حني 

ي�ضف هذا املمدوح. ول يكتفي ابن الرومي 

بذلك، اإذ ي������رى اأن اجلالل والعظمة اللذين 

يتمت������ع بهم������ا ممدوحه نا�ض������ئان عن عظمة 

جداد  اأجداده واأ�ضالفه وجاللهما، هوؤلء الأ

الذين �ض������ارعوا اجلبال ال�ض������اهقة بن�ضبهم 

العظيم ال�ضارب يف اأعماق اجلالل.

ون�ض������ل يف البيتني الرابع واخلام�ص اإىل 

ذروة ال�ضعور باجلالل حني نرى هذا املمدوح 

وقد اكت�ض������ى رداء احلل������م، وتزيا بزي العلم، 

غ������ري اأن احللم الذي بلغ������ه عظيم جداً، فهو 

كاجلبل الرا�ضخ الذي ل يتزحزح من مكانه، 

أي�ض������اً،  وكذلك فاإن العلم الذي بلغه عظيم ا

فهو كالبحر الذي ل ين�ضب اإطالقاً.

اإن اب������ن الروم������ي املول������ع بال�ضتق�ض������اء 

واملوؤك������دات، ل يكتف������ي بت�ض������بيه حل������م هذا 

املمدوح باجلبل الرا�ض������خ، ول بت�ضبيه علمه 

بالبح������ر الزاخ������ر، واإمن������ا يزي������د يف اإظهار 

عظمة ه������ذا املم������دوح وجالل������ه من خالل 

اإظه������ار اجلبال الروا�ض������ي مبثاب������ة التلميذ 

أ�ض������تاذه /املمدوح ال�ض������كينة  الذي يتعلم من ا

واله������دوء، وكذلك يف اإظهار البحار الزاخرة 

وقد ا�ض������تمدت من هذا املم������دوح  املاء بعد 

اأن ن�ض������ب ماوؤها وا�ض������تنفد. لقد توجه ابن 

الرومي يف البيت ال�ض������اد�ص اإىل ت�ضبيه حلم 

حنف بن قي�ص وقي�ص بن  ممدوحه بحل������م الأ

عا�ضم، واإىل ت�ضبيه دهاء هذا املمدوح بدهاء 

أبيه، وهذا كله  عمرو بن العا�ص وزياد ب������ن ا

تاأكيد من ابن الرومي لمتالك هذا املمدوح 

تلك ال�ضمات الأخالقية اجلليلة، التي تفرد 

بها عن �ضائر النا�ص.
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وثم������ة ن�ص �ض������عري اآخر لب������ن الرومي 

ميدح م������ن خالله اإ�ض������ماعيل ب������ن نوبخت، 

مظهراً اإياه يف �ضورة جليلة مهيبة. يقول ابن 

:
)2(

الرومي

���س��قَّ ب��ح��رًا م��ن ال��ب��ح��ار واأر���س��ى

ن���وق���ا ج��ب��اًل ���س��اخم��ًا ي��ف��وق الأ

ه�����ّز ل���ل���م���اء ه����زم����ًة ك��ع�����س��ا م��و

ف��اأ���س��ح��ى ع���م���وُدُه مفروقا ���س��ى 

ب��ني َف��رق��ي��ه ب����رزٌخ م��ث��ل ر���س��وى

معفوقا ف��ان��ت��ه��ى  ال��ب��ث��َق  َع���َف���َق 

ْر الأ م�سلكه  نحو  ال��ّن��ي��َل  وث��ن��ى 

���س��د مّل���ا اع���ت���دى وج����ار ُف�����س��وق��ا

بي������ات تتحدث عن �ض������قِّ ممدوح ابن  الأ

الروم������ي لقن������اة نهر الني������ل، ويظهر ممدوح 

اب������ن الروم������ي ذا مق������درة خارقة �ض������حرية، 

فكاأنه مو�ضى عليه ال�ضالم، الذي فلق البحر 

ن�ض������فني، وكاأن يدي هذا املمدوح يدا مو�ضى 

أ�ضار بهما اإىل البحر فانفلق. اللتان ا

ولتاأكي������د عظمة هذا املم������دوح فاإن ابن 

الرومي ي�ض������ف طريف القناة بعد اأن �ض������قها 

ممدوح������ه، باأن كل طرف منه������ا مياثل جبل 

ر�ض������وى - الذي ي�رصب به املثل يف الرتفاع 

والعل������و - يف �ض������خامته وارتفاع������ه. فاب������ن 

الرومي يريد اأن ي�ض������ل بنا اإىل اأن ممدوحه 

ذو عظمة وج������الل ل يتمتع بهما اأحٌد غريه، 

والدلي������ل على ذلك ه������ذا الفعل الذي يعجز 

خري ليوؤكد  خرون.وياأتي البي������ت الأ عن������ه الآ

ه������ذه العظمة التي يتحلّى به������ا ممدوح ابن 

الرومي، فهذا املمدوح ي�ض������تطيع اأن يقّوم ما 

مور العظيم������ة، واأن يردها اإىل  اع������وج من الأ

�ضواء ال�ض������بيل، حتى لو كان هذا املعوج نهر 

النيل ب�ضخامته وامتداده.

أبو  ويف مقطوعة �ض������عرية اأخرى يتجلى ا

جعفر الطائي ممدوح ابن الرومي مت�رصباًل 

لبو�ص الليل، بكل ما فيه من مظاهر العظمة 

:
)3(

واجلالل والهيبة. يقول ابن الرومي

غا�سيٌة الليَل  اإن  منه  ه��ارب��ًا  ي��ا 

اإح�سافا اأو�سكَت  واإن  بّد منها  ل 

كيف الّنجاُء لناٍج من اأخي َطلٍب

اأغدافا ع��مَّ  ما  اإذا  ال��ّظ��الم  مثَل 

ن��ف�����سٍ ح��ني يطلُبها ك���لُّ  ك���اأّن���ا 

وُخّطافا منه  �سببًا  اأُعلَقْت  قد 

لقد بلغ هذا املمدوح من درجات اجلالل 

والهيبة م������ا يجعله ي�ض������اوي نوامي�ص الكون 

والطبيع������ة، بل رمبا يفوقه������ا، فالهارب منه 

كاله������ارب من ق������در اهلل اإىل قدر اهلل، فهذا 

املمدوح ليل، بكل م������ا يحمله هذا الليل من 

مظاهر العظمة واجلالل، وبكل ما ي�ضتغرقه 

هذا الليل من م�ض������احات تغط������ي الكون كله 

أت������ي، ولذا فاإنه ل اأحد ي�ض������تطيع اأن  حني يا

يفلت من قب�ض������ة هذا املم������دوح، اإذا ما رام 

أو ال�ضيطرة عليه. املمدوح الق�ضاء ا
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 اإن �ض������ورة املمدوح / الليل هذه 

تذكرنا بقول النابغة الذبياين امل�ضهور 

:
)4(

خماطباً به النعمان

ُمدركي  هو  ال��ذي  كالليل  فاإنك 

وا�سُع عنك  املنتاأى  اأن  ِخلُت  واإن 

فهل ي�ضتطيع اأحد اأن يخرج من 

طار املعتم الذي يفر�ضه الليل على  الإ

ن�ض������انية جمعاء؟! ل اأحد، ولذلك  الإ

فاإن مم������دوح ابن الرومي ميلك تلك 

ال�ضلطة التي ميلكها الليل، ولذا فال 

أو الفرار من  اأحد ي�ض������تطيع الهرب ا

قمة تلك ال�ضلطة.

اإن اب������ن الرومي ال������ذي كثرياً ما 

يكرر فكرت������ه، واإن بجمل وتعبريات 

خمتلفة، يعود يف البيت الثالث موؤكداً 

ول والثاين، لكنه  ما طرح������ه يف البيت������ني الأ

هنا، يف البيت الثالث، ياأتينا ب�ض������ورة رهيبة 

مفزعة لذلك ال�ضخ�ص الذي تطاله يدا اأبي 

جعفر الطائي، فاحلبال واخلطاطيف تعلق 

روح هذا ال�ض������خ�ص ب�رصع������ة، جاذبة اإياها، 

فتقلعها من ج�ض������ده وترم������ي بها يف مهاوي 

الردى. اإنها �ض������ورة مفزعة حقاً، يظهر من 

خاللها جربوت اأبي جعفر وهيبته وعظمته.

خري لدى ابن  أم������ا النموذج ال�ض������عري الأ ا

ن�ض������ان  الرومي، والذي تتجلى فيه عظمة الإ

:
)5(

تية  بيات الآ وجالله، فقد عر�ضته الأ

قطاُر �سبطًا وِخبًة تدانْت لَك الأ

ر�ُس ِكّفَة حابِل فاأ�سحْت لديك الأ

وق��درًة عليها  اإ���رصاف��ًا  ئَت  �سِ فلو 

نامِل بالأ اأطرافها  على  قب�ست 

ال�ضورة التي يعر�ضها ابن الرومي �ضورة 

كونية، متتد مييناً و�ض������مالً، وطولً وعر�ضاً 

قط������ار والبل������دان كلها ق������د وقعت حتت  فالأ

ن�ضان/ املمدوح. قب�ضة هذا الإ

اإن اخليال ليقف عاج������زاً عن اإدراك اأو 

ر�ص كلها، بطولها وعر�ضها  ت�ضور م�ضهد الأ

وامتداداتها الوا�ض������عة، وقد اأ�ضبحت كالكرة 

يف قب�ضة هذا املمدوح.
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اإن هذه ال�ضورة الكونية الرهيبة م�ضتمدة 

ْر�ُص  من الق������راآن الكرمي، يقول تع������اىل »َوالأَ

ر�ص بكل  . فالأ
)6(

َجِميعاً َقبْ�َضتُُه يَْوَم الِْقَياَمِة«

أنه������ار وبحار وحميطات وجبال  ما فيها من ا

ووديان وياب�ض������ة، كلها ت�ضبح يوم القيامة يف 

قب�ض������ة اهلل عز وجل، بعد اأن تنتهي الدنيا 

خرة. وتقوم الآ

ويلح������ظ املتلقي تلك املفارق������ة العجيبة 

نامل،  التي تظهر من خالل قب�ض������ة هذه الأ

أنامل(  ن�ض������ان- ولننظر اإىل لفظة )ا أنامل الإ ا

وما فيها من مع������اين اللطف والرقة - على 

أنهار  ر�ص بكل ما فيها من ا هذه الك������رة / الأ

وبح������ار وحميط������ات وجبال..اإل������خ. اإن هذا 

ن�ض������ان الذي ميتلك تلك القدرة اخلارقة  الإ

الت������ي يعجز عنها الب�رص جميعاً، لهو اإن�ض������ان 

جليل وعظيم حقاً.

أم������ا املتنبي، �ض������اعر العظم������ة واجلالل  ا

بيات  بامتي������از، فقد كرثت يف �ض������عره تلك الأ

الت������ي تظهر عظمة املتنبي نف�ض������ه، وعظمة 

ول  ممدوحه �ض������يف الدولة -جليل املتنبي الأ

خ������ري- وكذلك عظم������ة بع�ص ممدوحي  والأ

املتنبي، ممن هم اأقل منزلة لديه من �ض������يف 

الدولة.

واحلقيق������ة اإننا ل������ن نك������ون مبالغني اإذا 

و�ضفنا معظم �ضعره، اإن مل نقل كله، بالعظمة 

واجلالل، و�ض������تثبت النماذج ال�ض������عرية التي 

ن �ضحة ما نذهب اإليه. يقول  �ضنعر�ض������ها الآ

املتنبي يف اإحدى ق�ض������ائده وا�ض������فاً عظمة 

نف�ضه، وتعاليها على الوهن وال�ضعف اللذين 

:
)7(

ي�ضاحبان تقّدم العمر

ويف اجل�سم نف�ٌس ل ت�سيب ب�سيبِه

ِحراُب الوجه منه  اأّن ما يف  ولو 

ِع�����ّدُه اأُ َك���لَّ ُظ���ْف���ٌر  اإْن  ل��ه��ا ُظ���ُف���ٌر 

ن��اُب ال��َف��م  اإذا مل ي��ب��َق يف  ون���اٌب 

�ساء غرَيها ما  الدهُر  ُيغريرِّ مني 

َكَعاُب وه��ي  الُعْمر  اأق�سى  واأب��ُل��ُغ 

حبتي واإين لنجٌم تهتدي بَي �سُ

حاُب اإذا حال من دون الّنجوم �سَ

ين وط��ان ل ي�ستفزُّ غِنٌي عن الأ

اإي�����اُب  ����س���اف���رُت ع��ن��ه  ب���ل���ٍد  اإىل 

واأَ�سدى فال اأُبدى اإىل املاء حاجًة

ُلَعاُب اليعُمالِت  فوق  ولل�سم�س 

فنف�ضه ذات �ضباب نا�رص، ل يتعر�ص لها 

أو الهرم، وتاأتى ال�ضورة  أو ال�ض������عف ا الوهن ا

الفني������ة يف البيت الث������اين موؤكدة جاللة هذه 

النف�������ص وعظمتها، اإذ ي�ض������ّبه املتنبي نف�ض������ه 

أنياب، تعو�ض������ه  بحيوان مفرت�ص ذي اأظفار وا

عن وهن ج�ض������ده و�ض������عفه، وتظهره مبظهر 

القوي الذي يتعاىل على الدهر ول يخ�ض������ع 

لنوامي�ضه.

اإن النف�������ص العظيم������ة الت������ي بلغت اأعلى 

أو ال�ضتكانة  درجات اجلالل تاأبى اخل�ضوع ا
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ألّح عليه  لنوائب الدهر وم�ضائبه، وهذا ما ا

املتنبي يف البيت الثالث حينما �ض������ّبه نف�ض������ه 

بالفتاة الكاع������ب الن�رصة التي مل تبلغ مرحلة 

أو ال�ض������يخوخة. وهذه هي حال نف�ص  الكرب ا

املتنبي، �ض������باب دائم ون�رصة م�ض������تمرة، ول 

أو الدهر على هذه النف�ص.  �ض������لطة للزمان ا

واإذا كان������ت هذه حال نف�ص املتنبي، فال غرو 

اإذ ذاك، اأن يك������ون املتنب������ي مبثاب������ة النجوم 

لأ يف ال�ض������ماء، وت�ض������يء لل�ضائرين  التي تتالأ

دروبهم.

وي�ضتمر املتنبي يف اإبراز �ضمات العظمة 

واجلالل اللتني تتحلى بهما نف�ض������ه، وتظهر 

اأمامنا تلك الق������درة العجيبة التي تتمتع بها 

نف�ضه، والتي جتعله يتحمل عذابات احلنني 

أي�ض������اً يعاف املاء،  اإىل الوطن، والتي جتعله ا

مع حاجته ال�ض������ديدة اإليه، حتى لو كان ذلك 

يف يوم قائظ �ضديد احلر. الق�ضيدة تف�ضح 

أبية عظيمة  عن امتالك املتنبي نف�ضاً عزيزة ا

جبارة، ل تخ�ضع لنوامي�ص الدهر ول تلني.

وي�ضّبه املتنبي نف�ض������ه العظيمة، يف بيت 

�ضعري اآخر، بال�ض������خرة العظيمة ال�ضخمة 

القابع������ة يف بط������ن ال������وادي، ف������ال يحركها 

ال�ضيل ل�ض������خامتها، فتظل ثابتة ل تتزحزح. 

:
)8(

يقول

اأنا �سخرة الوادي اإذا ما ُزوِحَمْت

اجل�����وزاُء ف��اإن��ن��ي  ن��ط��ق��ُت  واإذا 

أ�ضا�ضيتان تتمتع  الر�ضوخ والثبات �ضفتان ا

بهما نف�ص املتنبي، ولذلك فاإن املتنبي ي�ضبه 

يف ثباته ور�ض������وخه تلك ال�ضخرة التي متالأ 

ال������وادي، غري اأن نف�ص املتنبي ل متالأ حجماً 

مياثل حجم تلك ال�ضخرة، بل اإن نف�ضه لتمالأ 

الف�ض������اء باأكمله، ويوؤكد هذا ال�ضطر الثاين 

من البيت، اإذ ل يكتفي املتنبي بالتاأكيد على 

فقي الذي متلوؤه نف�ضه العظيمة،  المتداد الأ

واإمنا يتجاوز ذلك حني ينطلق �ضعداً باجتاه 

ال�ضماء را�ضماً اجتاهاً اآخر تتبدى من خالله 

عظمة ه������ذه النف�ص الت������ي ميلكها، فكالمه 

ي�ض������ل حدود اجلوزاء، وكف������ى بهذا عظمة 

وجاللً.

وثّمة من������وذج اآخر تتك�ض������ف من خالله 

ن�ض������ان وجالل������ه. يق������ول املتنبي  عظم������ة الإ

:
)9(

متحدثاً عن نف�ضه 

اأم��ث��ل��ي ت���اأخ���ُذ ال���ّن���ك���ب���اُت م��ن��ُه

وي����ج����زُع م���ن ُم����الق����اة احِل���م���اِم

�سخ�سًا اإيلَّ  ال����ّزم����اُن  ب����رز  ول����و 

ح�سامي م��ف��ِرِق��ه  �سعَر  ��َب  خل�����سَّ

وم����ا ب��ل��َغ��ْت م�����س��ي��ئ��َت��ه��ا ال��ل��ي��اىل

زم��ام��ي ي���ده���ا  ويف  ����س���ارت  ول 

املتنبي ل تن������ال منه نوائ������ب الدهر ول 

م�ض������ائبه، وكذلك فاإنه ل يخاف من مالقاة 

املوت. هذا ما يف�ض������ح عنه املتنبي ب�ض������كل 

تقري������ري مبا�������رص، غ������ري اأن البيت������ني الثاين 
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والثالث يعر�ض������ان �ض������ورتني فنيتني تتو�ضح 

من خاللهما معامل هذه العظمة التي ميلكها 

املتنبي، فالزمان بقوته ال�ض������ديدة وبط�ض������ه 

�ضد، وفتكه الذي يطال النا�ص جميعاً، اإذا  الأ

أراد مبارزة املتنبي  ما حت������ول اإىل اإن�ض������ان، وا

فاإنه لن يثبت اأمامه، و�رصعان ما يخر �رصيعاً 

خم�ضباً بدمائه. وكذلك فاإن ليايل الدهر ل 

خرين،  ت�ضتطيع اأن تفعل فيه ما تفعله يف الآ

كما ل ت�ضتطيع اأن متلك زمامه، ملا هو عليه 

أ�ضهمت تلك ال�ضور  من العظمة والقوة.لقد ا

ن�ض������ان  الفني������ة يف اإبراز ما يتمتع به هذا الإ

/ املتنب������ي م������ن �ض������مات اجل������الل والعظمة 

والهيبة.

بيات  ولنطف اإطافات �رصيعة مع بع�ص الأ

الت������ي توحي لقارئها و�ض������امعها بعظمة هذا 

ن�ضان / املتنبي، وت�ضعره باجلالل والهيبة،  الإ

وحتل������ق به يف جّو العظم������ة واجلالل. يقول 

:
)10(

املتنبي

بِه غ���دوُت  اإذ  ال��ف��خ��ُر  وليفخِر 

ُم�����رت�����دي�����ًا خ��������رَيه وم���ن���ت���ِع���َل���ْه

ل��������ُه ب�����ِه ال���� َ الإ اأن������ا ال������ذي ب������نيَّ

�����اأق����داَر وامل������رُء ح��ي��ث��م��ا ج��ع��ل��ْه 

ج�����وه�����رٌة ي����ف����رح ال������ك������راُم ب��ه��ا

��َف��ل��ْه ُت�����س��ي��غ��ه��ا ال�����سَّ ���ٌة ل  وُغ�������سّ

فالفخ������ر يتح������ول هنا اإىل ح������ذاء يُنتعل 

ورداء يلب�������ص، كذلك يغ������دو املتنبي جوهرة 

أي�ض������اً  أنظ������ار الكرام من النا�ص، ويغدو ا يف ا

�ضافل من النا�ص الذين ل  غ�ضة يف حلوق الأ

يعرفون قدره.

ويف �ض������ياق رثائه جلدته، ت�ض������يل قريحة 

أج������ل ما يوحي  املتنبي ب�ض������عر م������ن اأجمل وا

ن�ضان / املتنبي، يقول متحدثاً عن  بعظمة الإ

:
)11(

نف�ضه

نف�سِه غرَي  م�ستعظمًا  ل  تغّرَب 

ُح��ك��َم��ا خل��ال��ق��ه  اإّل  ق���اب���اًل  ول 

َع��ج��اج��ٍة اَد  ف�����وؤ اإل  ���س��ال��ك��ًا  ول 

طعما مل��ك��رم��ٍة  اإل  واج������دًا  ول 

اأنت يف كلرِّ بلدٍة يقولون يل: ما 

وما تبتغي؟ ما اأبتغي جلَّ اأن ُي�سمى

ن��ف��و���س��ن��ا ك������اأّن  ق�����وٍم  مل���ن  واإين   

بها اأَنٌف اأن ت�سكَن اللحم والعظما

م������ا كنه ه������ذه النف�������ص العظيم������ة التي 

يحملها املتنبي، تلك النف�ص التي ل تخ�ض������ع 

اإل خلالقها ول ت������رى يف الدنيا اإل ذاتها؟!. 

اإن اخليال ليعجز عن ت�ض������ور هذا ال�ض������يء 

الذي يطلبه املتنبي، والذي جل اأن ي�ض������مى، 

دراك، بل متعال  فهو متعال عل������ى الفهم والإ

ن�ضان من  على كل �ض������يء ميكن اأن يت�ضور الإ

خالله حقيقة هذا ال�ضيء اجلليل. ثم ما كنه 

ه������ذه النف�ص التي ت������كاد لعظمتها اأن تخرج 

أنفة وعزة؟!. ويلحظ  ع������ن جلدها وعظمها، ا

املتلقي اأي�ضاً ذلك الرتابط الوثيق بني مفردة 
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( امل�ض������تقة من اجلالل نف�ض������ه، ومعاين  )جلَّ

اجل������الل والعظمة اللذين ت������دور يف فلكهما 

هذه املقطوعة ال�ض������عرية. اإن املتلقي ليقف 

مذهولً ومنده�ض������اً اأمام جالل هذه النف�ص 

املتعالية الع�ضية على كل اإدراك اأو فهم، بل 

اإن اخلي������ال الب�رصي، مهما اأوتي من طاقات، 

ل ي�ضتطيع معرفة حقيقة هذه النف�ص، بل ل 

ي�ضتطيع متلي تلك العظمة التي تتمتع بها.

أخ������رى يتجل������ى لنا جالل  ويف ق�ض������يدة ا

املتنبي وعظمته من خالل �ضورة فنية جميلة 

:
)12(

وفريدة. يقول املتنبي

اأِل���ْف���ُت ت��رّح��ل��ي وج��ع��ل��ُت اأر���س��ي 

ُق����ُت����ودي وال����ُغ����ري����ريَّ اجُل����الل

ع��ل��ى َق���ل���ٍق ك�����اأّن ال���ري���َح تتي

����س���م���اًل اأو  ج���ن���وب���ًا  اأوّج����ه����ه����ا 

أية قدرة خارقة تلك التي ميلكها املتنبي،  ا

فتجعله يت�رصف يف نوامي�ص الكون اأنى �ضاء؟! 

أية نف�ص جليلة تلك التي يحملها املتنبي  ب������ل ا

جواء كيفما  ب������ني جنبيه، فتجعله يحلق يف الأ

أراد؟!. �ضاء ومتى ا

ويغدو املتنبي، يف ق�ض������يدة اأخرى، مالكاً 

أنه يعدُّ نف�ض������ه  ر�������ص، بكل ما فيها، غري ا لالأ

فق������رياً، قيا�ض������اً اإىل م������ا تتطلع اإلي������ه هّمته 

أنه  العالية. كما يغدو راكباً ال�ض������ماكني، غري ا

يعّد نف�ض������ه راجاًل، قيا�ضاً اإىل ما تتطلع اإليه 

:
)13(

أي�ضاً. يقول هّمته العالية ا

ومن جاهل بي وهو يجهل جهَلُه

وي��ج��ه��ل ِع��ل��م��ي اأن���ه ب���َي ج��اه��ُل

ر�س ُمع�رِصٌ ويجهُل اأين مالَك الأ

ماكني راجُل ال�سرِّ واأيّن على ظهر 

َمطلٍب كلَّ  هّمتي  عندي  ر  ُتقرِّ

ُ يف عيني املدى املتطاٍوُل ويق�رصُ

ِزلُت طودًا ل تزوُل مناكبي وما 

زلزُل يفَّ  يِم  لل�سّ ب���دت  اأن  اإىل 

اإن اأج������واء العظمة واجل������الل تتبدى من 

بداية املقطوعة، فاملتنب������ي –لعظمته- اأكرب 

م������ن اأن يفكر فيم������ا اإذا كان هنالك اأحد ل 

يعرف������ه، اأو يجهله. وملا كان املتنبي على هذه 

ر�ص  احلال التي و�ض������فنا، من كونه ميلك الأ

ويرى نف�ض������ه فقرياً، ويركب ال�ضماكني ويرى 

�ضياء تافهة  نف�ض������ه راجاًل، فاإن هّمته ترى الأ

أي�ض������اً فاإنه ميلك من بعد  وحق������رية، ولذلك ا

النظر ما ل ميتلكه غريه. وياأتي ت�ضبيه املتنبي 

خري لري�ّضخ �ضفة  نف�ضه باجلبل، يف البيت الأ

اجلالل التي يتمتع بها، و�ضفة العظمة التي 

يتحلى بها.

وقب������ل اأن نتوج������ه اإىل تلم�������ص مظاه������ر 

العظم������ة واجلالل التي خلعه������ا املتنبي على 

بع�ص ممدوحيه، ول �ض������يما �ض������يف الدولة، 

ل ب������د لنا من اأن نخت������م حديثنا عن عظمة 

ن�ض������ان التي جتلت يف املتنبي نف�ض������ه، من  الإ

بيات التي ي�ضف فيها  اأن ن�ضتعر�ص بع�ص الأ
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املتنبي عظمة نف�ض������ه، تاركني للمتلقي حرية 

دراك، ومتلي هذه العظمة. يقول  الفهم والإ

:
)14(

املتنبي

ر�َس من ِخبتي بها كاأيّن دحوُت الأ

دَّ من عزمي  �سكندُر ال�سَّ كاأيّن بنى الإ

:
)15(

ويقول

يبّلغني اأن  ذا  زم��ن��ي  م��ن  اأري����د 

الزمُن لي�َس يبلغه من نف�سه  ما 

:
)16(

ويقول

وكم ِمن جباٍل ُجبُت ت�سهد اأنني ال� 

البحُر اأنني  �جباُل وبحٍر �ساهٍد 

ماد،  »وع������امل املتنبي عامل كبري، وا�ض������ع الآ

بع������اد، يتجاوز امل�ض������ارق واملغارب،  ممتد الأ

أو ي�ض������مى،  عمار، ل يكاد يحد ا ي������ام والأ والأ

ه������و عامل النف�ص العظيمة، التي ترى العظمة 

يف نف�ض������ها اأولً، ثم تبحث عنها فيما حولها، 

نها  تع�ضق ما هو عظيم، وتعف عما �ضواه، لأ

نف�ص عظيمة، ل تر�ضى مبا هو دون العظمة 

)17(
نف�ضها«.

واإذا كان������ت هذه هي ح������ال نف�ص املتنبي 

اجلليل������ة، فماذا عن اجل������الل الذي ت�رصبلته 

نف�ص �ضيف الدولة؟ 

ثّم������ة من������اذج �ض������عرية كثرية م������دح فيها 

املتنبي �ضيف الدولة مظهراً جوانب اجلالل 

ن�ض������ان. يقول املتنبي يف  والعظمة يف هذا الإ

)18(
اإحدى ق�ضائده

هو البحر ُغ�س فيه اإذا كان �ساكنًا

ررِّ واحذره اإذا كان ُمزبدا على الدُّ

البحَر يعُ� بالفتى  راأي��ت  ف��اإيّن 

دا وهذا الذي ياأتي الفتى متعمرِّ

لُه خا�سعًة  ر���س  الأ ملوُك  تظلُّ 

��دا ��جَّ ���سُ وت��ل��ق��اُه  ت��ف��ارُق��ُه هلكى 

يطالعن������ا يف بداي������ة املقطوعة، ت�ض������بيه 

املتنبي �ض������يف الدولة بالبحر، وهذا الت�ضبيه 

مع������روف وموجود بكرثة يف ال�ض������عر العربي، 

غري اأن ما مييز هذا الت�ض������بيه من غريه من 

تلك الت�ض������بيهات، هو و�ضف املتنبي حلالتي 

ال�ضكون واحلركة لهذا البحر/ �ضيف الدولة، 

ن�ض������ان ركوبه  فاإذا كان �ض������اكناً ا�ض������تطاع الإ

أما اإذا كان  والغو�������ص فيه بحثاً عن جواهره ا

هائجاً م�ضطرباً فيجب احلذر منه والبتعاد 

عن������ه، وكذلك هي حال �ض������يف الدولة، فهو 

ن�ضان  عندما يكون �ض������اكناً م�ضاملاً ي�ضتطيع الإ

أم������ا عندما يكون  اأن يظف������ر من������ه بحاجته، ا

ن�ض������ان اأن يتجنبه ويحاذر  غا�ض������باً، فعلى الإ

من القرتاب منه، واإل عر�ص نف�ضه للهالك 

واملوت.ومل������ا كانت هذه حال �ض������يف الدولة، 

ف������اإن امللوك تظ������ل يف حالة رهب������ة وخوف 

دائمني منه، فمن �ض������امله وتقرب منه �ضاجداً 

ألي�ص هذا  جنا، ومن عار�ضه وخا�ضمه هلك. ا

ن�ضان الذي تخ�ضع له امللوك فت�ضجد له،  الإ

جلياًل وعظيماً؟! 
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ويف منوذج �ض������عري اآخر يتجلى �ض������يف 

الدول������ة وقد اأخ�ض������ع الده������ر واأعمل فيه، 

مقّطعاً يف اأو�ضاله ومو�ّضاًل، كما ي�ضاء، وكما 

يحلو ل������ه، حتى اإنه قد اأم�ض������ى حكمه على 

ال�ضم�ص، واأخ�ضعها ل�ضلطانه العظيم. يقول 

:
)19(

املتنبي

تعّر�س �سيُف الدولة الّدهَر كّله

��ُم اأو����س���ال���ه وُي�����س��مرِّ ي��ط��ّب��ق يف 

م�س ُحكُمه فجاز له حّتى على ال�سّ

ُم وبان له حّتى على البدر َمْي�سَ

كما اأن الزمان يف بيت اآخر، يغدو معتاًل 

حني يعتل �ض������يف الدولة، ويغدو �ض������حيحاً 

حني ي�ضح �ضيف الدولة، فاأي قدرة �ضحرية 

ميتلكها �ضيف الدولة حتى يت�رصف يف نوامي�ص 

رادته و�ضلطانه؟! يقول  احلياة، ويخ�ضعها لإ

:
)20(

املتنبي 

���س��ح��ي��ُح ف����ال����ّزم����اُن  ����س���حَّ  واإذا 

ع��ل��ي��ُل ف����ال����ّزم����ان  اع����ت����ّل  واإذا 

ويبدو �ضيف الدولة، يف مقطوعة �ضعرية 

اأخرى، وقد �ضاق عنه الزمان واملكان، فمالأ 

ال�ضهل واجلبل، و�ضغل الرب والبحر، كما �ضغل 

ع������داء. يقول  �ض������حاب والأ النا�������ص كلّهم، الأ

:
)21(

املتنبي

ر�س عن َمِلٍك �ساَق الّزماُن ووجُه الأ

هل واجلبِل  ِملِء الّزمان وملِء ال�سَّ

فنحن يف َجَذٍل وال��ّروُم يف َوَجٍل

والبحُر يف خجِل ُغٍل  �سُ وال��َبُّ يف 

وي�ضحي �ضيف الدولة يف بع�ص ق�ضائد 

املتنبي �ضم�ض������اً ت�ض������يء للنا�ص دروبهم، كما 

ي�ضحي وباًل يغمر النا�ص بعطاياه، حني يعز 

.
)22(

العطاء. يقول املتنبي

�سم�سًا كان  اأظلمْت  ر���سُ  الأ واإذا 

وْب��ال ك���ان  اأحم��ل��ت  ر�����س  واإذا الأ

اأي���ه���ا ال��ب��اه��ُر ال��ع��ق��وَل ف��م��ا ُت���ْد

فمهال  فكري  اأتعبَت  و�سفًا  رُك 

لق������د ج������ل  �ض������يف الدولة -كم������ا يوؤكد 

املتنبي- عن الو�ضف، بل اإنه قد اأجهد عقل 

املتنبي وفكره، وهما اللذان ما داناهما عقل 

أي�ضاً يف  اأو فكر، ومل ي�ض������بقهما عقل اأو فكر ا

نظم ذلك ال�ضعر اخلالد. وعلى هذا فليت�ضور 

ن�ضان تلك العظمة وذلك اجلالل، اللذين  الإ

أتعب������ا فكر املتنبي واأجه������داه، وهو على تلك  ا

احلال التي و�ضفنا.

بيات الت������ي يبدو من  أم������ل تل������ك الأ ولنتا

خاللها �ض������يف الدولة، وقد اأم�ض������ك بزمام 

الق�ضاء، فجعله يق�ضي مبا يوافق هواه، ويرد 

أي�ض������اً،  م������ا ل يوافق هواه، والتي يبدو فيها ا

وقد اأخ�ضع الدهر ل�ضلطانه، فذلل�ه ورّو�ضه 

كما يرو�ص العبد، فغدا �ضامعاً مطيعاً ملبياً 

:
)23(

أوامره. يقول املتنبي  لرغبات �ضيده وا

ك��اأّن��ه اأردَت  ب��ا  ال��ق�����س��اُء  َن���َف���َذ 

ل���ك ك��ّل��م��ا اأزم���ع���َت ���س��ي��ئ��ًا اأزم��ع��ا
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كاأّنه يُّ  الع�سِ ال��ّده��ُر  واأط��اع��َك 

ُم�����رصع��ا ل��ّب��ى  ن���ادي���َت  اإذا  ع��ب��ٌد 

وانثنْت املفاخَر  مفاِخُرَك  َكَلْت  اأَ

عا ُظلَّ ِفي  و�سْ ِمطيُّ  �ساأوهنَّ  عن 

م�س يف اأفالكها وجرْيَن مرى ال�سّ

املطَلَعا وُج��زن  مغرَبها  فقطْعَن 

ِمِثلها باأخرى  الدنيا  ِنيطِت  لو 

تقَنَعا ل  اأْن  وخ�سنَي  َلَعَمْمَنها 

فال�ضيف يزمع حينما يزمع �ضيف الدولة، 

والدهر يطيع �ضيف الدولة كما يطيع العبد 

بيات، هو تلك  �ض������يده، غري اأن اجلليل يف الأ

ال�ض������ورة الفنية الرائعة، التي ي�ضخ�ص فيها 

املتنبي املفاخر، حيث تتحول اإىل اإن�ضان نهم، 

�ض������د روع������ة يف هذه ال�ض������ورة، هو هذا  والأ

الطعام الذي تلتهمه مفاخر �ض������يف الدولة، 

خري������ن. ول يكتفي  وال������ذي هو مفاخ������ر الآ

املتنبي بهذه ال�ض������ورة املوحي������ة بعظمة هذا 

ن�ضان /�ضيف الدولة وجالله، واإمنا يتبعها  الإ

ب�ضورة اأخرى جميلة يظهر من خاللها �ضعره 

وقد حتول اإىل مطايا يحملها املتنبي و�ضفه 

أي�ضاً، هو تاأكيد  ل�ضيف الدولة، واجلميل هنا ا

املتنبي على عجز تل������ك املطايا عن اأن تُويف 

�ضيف الدولة حقه من الو�ضف اجلميل.

وي�ض������تمر املتنبي، يف تاأكيد عظمة �ضيف 

الدولة، من خالل ت�ض������ويره ملفاخر �ض������يف 

الدول������ة الت������ي امتدت اأفقياً م������ا بني ال�رصق 

والغرب، وارتفعت عمودياً لتناف�ص ال�ض������م�ص 

بدية امل�ضتمرة. ول يقف  يف دورتها الفلكية الأ

املتنب������ي عند هذا احلد، واإمنا يطلق خلياله 

أنه لو قرنت هذه الدنيا بدنيا  العنان فيت�ضور ا

اأخرى مثلها و�ُض������ّمتا اإىل بع�ض������هما بع�ضاً، 

لعمتهما مفاخر �ضيف الدولة جمتمعتني، بل 

اإن مفاخره لتزيد عليهما �ضعة وحجماً.
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طالق ويف جميع  مما ل�ض������ك فيه، اأن من اأخطر وظائف املجتمع على الإ

أبعاد م�ضتقبلية اإيجابية على هذا  بلدان العامل هي الوظيفة الرتبوية ملا لها من ا

املجتمع. ولذلك فاإن منظمة اليون�ض������كو تهتم بو�ضفها الوكالة الرائدة املعنية 

بتن�ض������يق برنامج التعليم للجميع، مب�ض������وؤولية خا�ضة يف جعل التعليم للجميع 

عمال الوطني������ة والدولية، وثمة اإ�ض������ارات تب�رصِّ باخلري،  يت�ض������در ج������داول الأ

�ضا�ضي يف تزايد. فاملعونة املخ�ض�ضة للتعليم الأ

باحثة ومدر�سة يف الرتبية وعلم النف�س )�سورية(.

العمل الفني: الفنان  علي الكفري 

طفال رعاية الأ

�سا�سي قبل التعليم الأ

❁

˜

❁❁
هام �شباطشهام �شباطهام �شباطشهام �شباطششهام �شباطهام �شباط ش�شش�ش��
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وقد اأكد قادة جمموع������ة الدول الثمانية 

كرث تقدماً )G B( الذين اجتمعوا يف �ضان  الأ

همية  بطر�ض������بورغ يف عام 2006م عل������ى الأ

�ضا�ض������ية التي يت�ض������م بها برنام������ج التعليم  الأ

للجمي������ع كعامل م�ض������هم يف التنمية الوطنية 

وحتقيق ال�ضالم. ول جمال للتقاع�ص يف هذا 

املو�ض������وع فثمة م�ضوؤولية جماعية تقع وذلك 

طفال  أ�ض�ص متينة ي�ض������تفيد منها الأ باإر�ضاء ا

وىل وت�ض������تمر حتى  منذ �ض������نوات عمرهم الأ

�ض������ن الر�ضد. ولن يت�ض������نى ذلك اإل باعتماد 

خطة منهجية �ضاملة جلميع اأهداف التعليم 

أ�ض�ض������ه، وت�ضتهدف اأفراد املجتمع  ومراحله وا

كرث عر�ض������ة للخطر وال�ضغط  �ضعف والأ الأ

أ منذ الولدة بهدف بقاء  والعنف. فالتعلم يبدا

طفال على قيد احلياة ومنوهم وتنميتهم  الأ

وتعلمه������م مبا يف ذل������ك اجلوان������ب املتعلقة 

بال�ض������حة، والتغذي������ة، والنظاف������ة والتنمية 

املعرفية والجتماعية واجل�ضدية والعاطفية 

منذ الولدة وحتى دخول املدر�ضة البتدائية 

يف البيئ������ات النظامية وغري الر�ض������مية وغري 

النظامية وت�ض������مل برام������ج الرعاية والرتبية 

يف مرحلة الطفولة املبكرة ترتيبات متنوعة 

بوية اإىل  جداً ابتداًء من برام������ج الرعاية الأ

طفال املرتكزة على املجتمع املحلي  رعاية الأ

وتوف������ري الرعاية يف مراكز معين������ة والتعليم 

قبل املدر�ض������ة البتدائية الذي يوفر يف اإطار 

مدار�ص متخ�ض�ضة لهذا الغر�ص وت�ضتهدف 

عادة فئتني من �ض������ن الثالثة اإىل �ضن الدخول 

يف املدر�ض������ة البتدائي������ة الذي يك������ون عادة 

يف �ض������ن ال�ضاد�ض������ة ودائم������اً يف حدود �ض������ن 

الثامنة وللرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

نها متثل حق������اً وهو حق معرتف  اأهميته������ا لأ

ب������ه يف اتفاقية حقوق الطفل التي �ض������دقت 

نها توؤدي اإىل  عليها جميع ال������دول تقريباً. لأ

طفال ال�ضغار ول�ضيما  حت�ض������ني رفاهية الأ

يف العامل النامي حيث ت�ضل احتمالت عي�ص 

أربعة من ع�رصة،  الطفل يف فقر مدق������ع اإىل ا

وحيث ميوت كل �ض������نة )10.5( مليون طفل 

مرا�ص والتي  قبل �ضنة اخلام�ضة ب�ض������بب الأ

ميكن الوقاية منها، وكذلك الطفولة املبكرة 

هي الفرتة التي ي�ض������هد فيه������ا الدماغ تطوراً 

�ضا�ص لعملية التعلم يف وقت لحق،  ير�ضي الأ

خرى  هداف الأ وكذلك ت�ض������هم يف حتقيق الأ

أنه������ا توؤدي اإىل  للتعلي������م للجمي������ع )من ذلك ا

وىل م������ن  داء( يف ال�ض������نوات الأ حت�ض������ني الأ

التعليم البتدائي.

وكذل������ك هذه الربامج ت�ض������هم يف حتقيق 

لفية ول�ضيما الهدف  منائية لالأ هداف الإ الأ

الع������ام املتمثل يف احلد من الفقر وكذلك يف 

هداف املت�ضلة بالتعليم وال�ضحة.  حتقيق الأ

وه������ي اأقل تكلفة من التعوي�ص عن احلرمان 

عندم������ا ي�ض������بحون اأكرب �ض������ناً. ولنعرف عن 
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مدى اأهمية العائد القت�ضادي فاإن الرعاية 

والهتم������ام يف مرحلة الطفول������ة املبكرة هو 

ا�ض������تثمار يدر عائ������دات اقت�ض������ادية عالية 

جداً، مما يعو�ص عن احلرمان والالم�ضاواة 

طفال يف �ضن مبكرة. ول�ضيما بالن�ضبة لالأ

أ التعليم منذ الولدة وذلك ل�ض������الح  يبدا

أ�ض������دهم حرماناً، وهو  طفال تاأثراً وا اأكرث الأ

يعتمد نهجاً �ض������مولياً ي�ضم اجلوانب املتعلقة 

بال�ض������حة والتغذي������ة والنظاف������ة والتنمي������ة 

طفال وهي تعوي�ص عن احلرمان  املعرفية لالأ

العاطفي والجتماعي والقت�ضادي. وو�ضيلة 

طفال الت������ي تفتح الطريق  لكفال������ة حقوق الأ

أه������داف التعلي������م للجميع.  نح������و حتقي������ق ا

وير�ضد تقرير منظمة اليون�ضكو اإىل حتقيق 

هداف الرتبوية ال�ضتة للتعليم للجميع مع  الأ

ن�ضاف  اإيالء العناية اخلا�ض������ة لق�ض������يتي الإ

وال�ضتيعاب. ومع اقرتاب حلول عام )2010( 

ه������داف بات من  املوع������د املحدد لتحقيق الأ

ال�������رصوري اتخ������اذ تدابري عاجلة و�ض������املة 

طفال الذين ي�ض������عب  ول�ض������يما لتحديد الأ

الو�ض������ول اإليه������م. واإحلاقه������م بالتعليم لفتح 

مية على  منف������ذ يف التحدي اخلا�ص ملحو الأ

ال�ض������عيد العاملي، ومنذ عقد موؤمتر »داكار« 

قورن بينه وبني بيان������ات عام )1999(، تبني 

أنه متَّ اإحراز تق������دم كبري يف حتقيق التعليم  ا

البتدائ������ي، وذلك م������ن خالل زي������ادة عدد 

امللتحق������ني باملدار�ص وخا�ض������ة يف اأفريقيا، 

وجنوب ال�ضحراء الكربى ويف جنوب وغرب 

أ�ض������غر يف الدول العربية،  آ�ض������يا. وزيادات ا ا

ولكن بقيت عقبة التدرج يف التعليم البتدائي 

ال�ضغل ال�ضاغل يف هذه املناطق. 

من������ذ عام 1999- 2004م انخف�ص عدد 

طفال يف �ض������ن التعليم البتدائي مبقدار  الأ

)21 ملي������ون( طف������ل وهذه الن�ض������ب تختلف 

خر. وح�ض������ب مرحل������ة التعليم بني  من بلد لآ

ناث، وبني بلد واآخر، وبني نظام  الذك������ور والإ

اقت�ض������ادي واآخر، وب������ني مدينة وريف، وبني 

ح�رص وبدو، وبني بل������د نامي وبلد متطور.. 

اإذن نواجه م�ضكلة كبرية اأمام التعليم للجميع 

علينا اأن نتحداها..

أك������دت اتفاقية حقوق الطفل والتي  لقد ا

وقع������ت عليه������ا »192« بل������داً اأن الطفول������ة 

املبك������رة ه������ي املرحلة التي يتم فيها اإر�ض������اء 

�ض�������ص ملجمل احلياة، وهي الفرتة البالغة  الأ

احل�ضا�ض������ية والتي تتميز بح������دوث تغريات 

وحت������ولت �رصيعة يف جمال النمو اجل�ض������دي 

واملعريف والجتماعي والعاطفي، ويعترب نق�ص 

التغذية واحلرمان من الرعاية و�ضوء املعاملة 

عوامل �ض������ارة بهذه الطفولة، وتوؤثر ب�ض������كل 

�ضلبي يف �ضنوات الر�ضد. واإن برامج الرعاية 

والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة امل�ضممة 

طفال ال�ضغار وفرحهم يف  لتعزز �ض������عادة الأ



240

�صا�صي طفال قبل التعليم الأ رعاية الأ

العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

�ضنوات تكوينهم عند ال�ضغر لت�ضمل 

أنها تكمل الرعاية  م�ض������تقبلهم. كما ا

التي يتلقونها يف املنازل وكذلك توؤثر 

اإيجابياً يف تي�ضري اللتحاق باملدار�ص 

البتدائية، ويف اإحراز نتائج اأف�ض������ل 

وىل م������ن التعلي������م.  يف ال�ض������نوات الأ

وهذه اخلطط توؤدي اإىل ا�ضتثمارات 

وعائدات اقت�ضادية وب�رصية اإيجابية 

يف امل�ضتقبل.

وكذلك هي حتد من الالم�ضاواة 

الجتماعية، وتعّو�ص عن ال�ض������عف 

عوامل  ع������ن  الناجمني  واحلرم������ان 

معينة مث������ل الفق������ر /والنتماء اإىل 

أو اإىل طبقة  جن�ص اأو عرق مع������ني/ ا

أو اإىل دين حمدد. اجتماعية بعينها ا

برامج التعليم املبكر:

اإن برامج الرعاية والرتبية �ضديدة التنوع 

أ�ض������لفنا  وتختلف نوعية توفري اخلدمات كما ا

�ضابقاً. ولكن املحاولت كثرية وكبرية لتقريب 

باء من  هذه اله������وة وحماولة توفري الدعم لالآ

وىل من حي������اة اأطفالهم  خالل ال�ض������نوات الأ

عن طريق توفري ال�ض������حة والغذاء والرعاية 

طفاله������م وتي�ض������ري النتقال اإىل املدر�ض������ة  لأ

مه������ات والعالقة  باء والأ ن الآ البتدائي������ة، لأ

�ضا�ص  يجابية لوجودهم معاً يف البيت هي الأ الإ

يف الرعاية والهتمام.

ولذلك جن������د برامج الرعاي������ة والرتبية 

اجتهت اإىل البي������ت فكانت الزيارات املنزلية 

طفال دون �ضن الثالثة لتقدمي  ت�ض������تهدف الأ

باء ب�ض������ورة فردية، وخا�ض������ة  الدعم اإىل الآ

�رص الفقرية وال�ض������عيفة من خالل ت�ضجيع  لالأ

�رصة، وتنمية �ضخ�ض������يتها، وتقدير ذاتها،  الأ

واإ�ض������عارها باأهمية اأفرادها يف بناء املجتمع 

وتطوره على اختالف اأعمارهم وقدراتهم.

كرث �ض������يوعاً يف الرعاية  ولكن النمط الأ

والرتبية هي توفري مراكز خا�ض������ة يعمل بها 

اخت�ضا�ض������يون ين�ضوؤون عالقات اإيجابية مع 

الطفل واأ�رصته وقد بين������ت البحوث اإيجابية 
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هذه املراكز من خالل تعزيز �ض������عادة الطفل 

م ومن ثم  وذل������ك عن طريق تعليمه لغت������ه الأ

آخ������ذة بعني العتبار  اللغة الر�ض������مية للبلد ا

طفال من اجلن�ض������ني. واملعوقني، والتاأكيد  الأ

على ال�ضتمرارية بني التعليم قبل البتدائي 

هم هو جمانية هذا  والتعليم البتدائ������ي والأ

التعليم اأو جعله باأق�ض������اط ب�ض������يطة ومي�رصة 

�������رص الفقرية  ننا نع������رف باأن الأ للجمي������ع. لأ

طف������ال يف اأعمال ل  تعتمد على ت�ض������غيل الأ

تتنا�ض������ب مع قدراتهم وطاقاتهم لت�ض������تطيع 

�رص اأن توفر قوت يومها ومعي�ض������تها.  هذه الأ

ولذلك اإذا توفر العامل القت�ض������ادي املريح 

�رص بعني الر�ضا للتعليم  ف�ضوف تنظر هذه الأ

والرعاي������ة والرتبية والعك�ص �ض������حيح اإذ اإن 

جبار مع  فر�������ص الرعاية والتعليم بالقوة والإ

يجابية. الفقر واجلهل لن يوؤت نتائجه الإ

ولذل������ك يف كثري م������ن دول العامل وجدت 

احلاج������ة ملحة وهام������ة لتطوير �ضيا�ض������اتها 

الوطنية املتعلقة بالرعاية والرتبية يف مرحلة 

الطفولة املبكرة.

خرية قام القادة يف عدة  ففي ال�ضنوات الأ

أولوية  بلدان من العامل بجعل الطفولة املبكرة ا

أ�ض������فر و�ض������ع �ضيا�ض������ات  وطنية. وذلك مما ا

جديدة وتخ�ض������ي�ص املزيد من املوارد، واإن 

من �ض������اأن امل�ض������اركة الوا�ض������عة من اجلهات 

املعنية اأن ت�ض������جع الدعم احلكومي للرعاية 

والرتبي������ة يف مرحلة الطفول������ة املبكرة، هذا 

وميك������ن لل�رصاكات احلكومي������ة مع املنظمات 

موال  أو وكالت املعونة اأن توفر الأ الدولي������ة ا

ن�ضاء م�رصوعات ميكن زيادة  ولية الالزمة لإ الأ

حجمها بعد ذلك. واإن التن�ض������يق بني �ضيا�ضة 

الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

خرى  وال�ضيا�ض������ات الوطني������ة، القطاعية الأ

أ�ضا�ض������ياً لزيادة املوارد. وميكن  يعترب عاماًل ا

للحمالت الوطنية اأن تروج للرعاية والرتبية 

واأن توف������ر املعلوم������ات للقائم������ني بالرعاية 

اأخذين بعني العتبار خ�ضائ�ص كل بلد على 

حدة وحاجياتها و�ضيا�ض������تها الرتبوية وكذلك 

املبادئ الرائدة ب�ضاأن ق�ضايا احلكم الر�ضيد 

واجلودة والتمويل. 

وكذلك التن�ضيق فيما بني هذه القطاعات 

لي�ضت عملية �ضهلة، اإذ على الدول اأن حتدد 

هيئ������ات اإداري������ة رائدة مزودة ب�ض������الحيات 

حقيقية لتخاذ القرارات تن�ضق معها وتكفل 

الوفاء باملعايري الدنيا املقبولة بالن�ضبة جلميع 

طفال �ض������واء كانت اجلهة القائمة بتوفري  الأ

اخلدم������ات حكومية اأو خا�ض������ة. )قطاعات 

عامة اأو خا�ضة(. ول نن�ضى اأن نق�ص بيانات 

طفال يف كثري من البلدان يعود اإىل  اأعداد الأ

كرثة النزاعات امل�ض������لحة –الفقر- اجلهل- 

راأ�ص املال- النظام ال�ضيا�ض������ي والقت�ضادي 

والجتماعي والرتبوي.
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كل ه������ذا اأدى اإىل ع������دم توفر املعلومات 

عنهم ب�ض������كل كاف لتحديد اخلطط الرتبوية 

الالزم������ة لربام������ج الرعاية والرتبي������ة لهوؤلء 

طفال، مع هذا اهتمت منظمة اليون�ض������كو  الأ

ح�ض������اء« باأعدادهم  »معه������د اليون�ض������كو لالإ

مكان عنهم عن  وحماولة تق�ضي دقيقة قدر الإ

الة يف جمتمعاتهم وخا�ضة  طريق م�ضاركات فعَّ

الدول الت������ي تعاين من ال�ض������عف والنهيار، 

وذل������ك عن طريق و�ض������ع اخلط������ط الالزمة 

لرعايتهم والهتمام بهم وباأطفالهم.

أن التعلم منذ الولدة له اأهميته  ول�ضك ا

وذلك عن طريق التفاعل بني القائمني على 

رعاية الطفول������ة يف اإطار بيئات اأمنة موؤاتية 

لتن�ض������ئتهم وحافزة لقدراتهم اإذ اإن التجارب 

وىل تر�ضي  التي مير بها الطفل يف �ضنواته الأ

�ض�ص ملراحل التعليم الالحقة. الأ

ولئ������ن كانت مرحلة الطفولة املبكرة فرتة 

تنط������وي عل������ى اإمكانيات كب������رية لنمو الب�رص 

أي�ضاً الفرتة التي يكون  وتطورهم، فاإنها متثل ا

أ�ضد تاأثراً. طفال اأكرث ه�ضا�ضة وا فيها الأ

ولكن يف الوقت احلا�رص رغم ما ح�ض������ل 

طفال  من تقدم كبري مت اإحرازه فاإن اأو�ضاع الأ

ال�ض������غار مازال يبعث على القلق ل�ضيما يف 

ن يولد الطفل اأمامه  �ض������د فقراً لأ البلدان الأ

احتمال كبري اأن يعي�ص يف فقر مدقع. والذي 

أنه يتمثل يف العي�ص باأقل  جرى تعريفه على ا

م������ن »دولر اأمريكي« يف الي������وم. ويقدر باأن 

)10.5( ملي������ون طفل ماتوا يف عام )2005( 

قبل بلوغهم �ضن اخلام�ضة وذلك ب�ضبب هذه 

و�ض������اع. ولنذكر اأن مر�������ص اليدز كذلك  الأ

قد يتم ما يزيد عل������ى )15مليون(طفل دون 

�ضن)18(.

ن�ض������ان  ن انتهاكات حلقوق الإ وهناك الآ

واهتمامه������م  معاملته������م  باإ�ض������اءة  وذل������ك 

وت�ض������غيلهم. وهناك حوايل )20مليون( طفل 

مل يتم ت�ضجيلهم.

فمنذ ولدتهم ل يت�ضنى لهم حق النتفاع 

أو التعليم املدر�ضي،  �ضا�ضية ا من اخلدمات الأ

�ض������باب جمتمعة ف������اإن القيام بعمل  ولهذه الأ

أ�ضا�ضياً. واإن  مبكر بهذا ال�ضدد يعترب عاماًل ا

العمل على التعوي�ص عن احلرمان التعليمي 

كرب �ض������ناً  طفال الأ والجتماعي بالن�ض������بة لالأ

أ�ضد �ضعوبة واأكرث تكلفة من  وللرا�ضدين هو ا

توفري التدابري الوقائي������ة والدعم يف مرحلة 

الطفولة املبكرة. فالربامج اجليدة اخلا�ضة 

بالرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة 

مبا يف ذلك تاأمني التلقيح املناعي، والتثقيف 

ن�ض������طة التي جت������ري يف املنزل  ب������وي والأ الأ

طفال ودور احل�ض������انة،  واإن�ض������اء ريا�������ص الأ

وتوفر عنا�رص ال�ض������حة والتغذية والنظافة 

واحلف������ز والتفاعل الجتماع������ي التي تدعم 

طفال. التنمية والتعليم لدى الأ
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طفال يف هذه  واإن امل�ض������اركة من قبل الأ

الربامج من �ضاأنها اأن توؤدي اإىل اإقامة جمتمع 

اأكرث اإن�ضافاً وا�ضتيعاباً.

يف  والرتبي���ة  بالرعاي���ة  نق�س���د  م���اذا 

مرحلة الطفولة املبكرة؟

ي�ضتخدم تقرير منظمة اليون�ضكو لدرا�ضة 

حق������وق الطف������ل النظرة ال�ض������مولية للرعاية 

والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة امل�ضتندة 

على التعريف التايل: 

طف������ال على قيد  »وتعن������ي دع������م بقاء الأ

احلي������اة ومنوهم وتنميته������م وتعلمهم مبا يف 

ذلك اجلوانب اجل�ض������دية والنف�ضية والعقلية 

والنفعالية والجتماعية منذ الولدة وحتى 

دخول������ه املدر�ض������ة البتدائي������ة يف البيئ������ات 

النظامي������ة وغري النظامية وغري الر�ض������مية. 

مدعوم������ة من جمي������ع الهيئات واملوؤ�ض�ض������ات 

واحلكومات املحلية والدولية والعاملية وهي 

متثل �ضل�ض������لة من ترتيبات مرتابطة ت�ض������مل 

�ض������دقاء  �رص والأ قطاع������ات متنوعة م������ن الأ

واجلريان..«.

وعلى الرغ������م من الخت������الف والتباين 

فيما بينها فاإن هناك نظرة منهجية �ضمولية 

ن هذه الربامج  لربامج الرعاية والرتبي������ة. لأ

ت�ضكل مبجملها دفعة قوية للتعليم وا�ضتثمار 

الطاق������ات الب�رصي������ة ال�ض������ائعة ومل �ض������تاتها 

للم�ضتقبل.

فالطفل عندما نراه ونهتم به فاإنه ي�ضكل 

ر�ض������يد ب�رصي متعل������م متمكن م������ن عنا�رص 

املجتمع ووظائف������ه، وليكون عن�������رصاً فعالً 

ل منف�ض������اًل فقط. عن�������رصاً م�ض������تثمراً ل 

م�ض������تهلكاً فقط. ناجحاً يف جميع املقايي�ص، 

ي�ضعر بذاته وب�ضخ�ضيته وبقدراته وطاقاته، 

فا�ضتثمار الر�ضيد الب�رصي هو ا�ضتثمار مايل 

يف امل�ضتقبل.

جمتمع متخلف وجاه������ل باأطفاله وكباره 

متخل������ف يف كل وظائف������ه وجمتم������ع متطور 

وفّعال ب�ض������غاره وكباره فّع������ال واإيجابي يف 

جميع وظائفه.

اإن انعق������اد منتدى التعلي������م للجميع عام 

)2000م( �ضلط ال�ض������وء على التقدم الهائل 

يف جمال تعميم التعليم يف املرحلة البتدائية 

ولكن وجد كذلك �ضيء من القلق على البلدان 

�ض������باب  املتاأخرة يف هذا امل�ض������مار وذلك لالأ

ال�ضالفة الذكر، ووجد اأن هناك تاأكيداً على 

وىل من التعليم  النمو الذي �ضهدته املرحلة الأ

الثانوي مع اإجراء حتليل لق�ضية امل�ضاواة بني 

اجلن�ضني يف كامل هذه املرحلة.

وفيما يتعلق با�ض������تعرا�ص نوعية التعليم 

متَّ الرتكيز على الر�ض������وب والت�رصب، واإمتام 

التعليم، وعلى مدى توفر املعلمني وموؤهالتهم، 

�ض������ارة اإىل انت�ضار  واجلديد هذا العام هو الإ

داء الطلبة. عمليات التقييم الوطنية لأ
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أما انت�ض������ار التعليم البتدائي فهو ي�ضري  ا

بب������طء �ض������ديد. فقد بلغ ع������دد املقيدين يف 

التعليم البتدائي يف الع������امل نحو )24مليون 

طف������ل ع������ام2004م( يف بع�ص البل������دان ومل 

أ�ض������دها يف اإفريقيا  يلتحق������وا بها، وبلغ������ت ا

أ�ضيا. واأهم انخفا�ص  والكاريبي وجنوب غرب ا

ط������راأ يف عدد امللتحق������ني يف الهند بني عام 

)2002-2004م(.

ح�ض������ائيات عن  ولكن جند من خالل الإ

ن�ض������ب املقيدين تختلف باخت������الف املنطقة 

أو  ومنّوها القت�ضادي والجتماعي ارتفاعاً ا

انخفا�ضاً. وجند اأن هناك تفاوت بني الذكور 

أو  ن������اث يف املرحلة البتدائية )ر�ض������وب ا والإ

�ضباب ال�ضابقة.  أو التحاق( لالأ ت�رصب ا

وتختلف كذلك ارتفاعاً اأو هبوطاً من بلد 

خر طبعاً ل�ض������الح الدول املتقدمة. وجند  لآ

أنه كلما حت�ض������ن ظروف التعلم قلت الفوارق  ا

طفال من اجلن�ضني يف  وكذلك ازداد عدد الأ

املدر�ض������ة على الرغم من اأن هناك يف بع�ص 

البلدان يوجد ما ن�ض������ميه باللتحاق املتاأخر 

ولكنه يبقى اأف�ض������ل من عدم اللتحاق كلياً. 

طفال  وذلك ملا ي�ض������ببه من اأ�رصار هامة لالأ

مثل التخرج يف �ضن متاأخرة، مع تقلي�ص فر�ص 

على، واحتمال  متابعة التعليم يف امل�ضتوى الأ

مواجهة م�ضكالت التعلم لعدم ان�ضجام املنهج 

الدرا�ضي مع �ضن الطفل.

طفال غ������ري امللتحقني  أم������ا بالن�ض������بة لالأ ا

باملدار�������ص ومعظمه������م من اأطف������ال الفقراء 

مهات غري املتعلمات  أبن������اء الأ واأهل الريف وا

)وه������ذا لي�ص �������رصط لزم وكاف( ولكن هذا 

لي�ص مو�ض������وعنا بالذات وتدل عليه كثري من 

التجارب وخا�ضة يف بلدنا �ضورية)طبعاً هذا 

ل ي�ضكل ن�ضبة مطلقة(. وعددهم ل ي�ضتهان 

ب������ه. اإذ بلغ عددهم كبري جداً ويف دول كثرية 

جداً واأكرثهم يف نيجرييا –الباك�ضتان- الهند 

آ�ضيا..  أثيوبيا –ال�ض������ومال –جنوب غرب ا - ا

هذا يعترب القليل عن املرحلة البتدائية التي 

�ضا�ص للمراحل التي بعدها  تعترب املرحلة الأ

ة البتدائية  ولكن حتى يثبت الطفل يف املدر�ض

ويكون له كقاعدة لل�ض������نوات املقبلة يجب اأن 

يهي������ئ لها ولذلك يف بحثن������ا عمل جدي يف 

�ض������باب الداعية لتوفري الرعاية  الهتمام بالأ

والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة:

- هناك موؤ�رصات تراجع يف تنمية التعليم 

للجميع يف اأربعني بلداً.

- نق�������ص البيان������ات يف ع������دد كبري من 

البلدان يجعل ر�ضم �ضورة عاملية كاملة اأمراً 

�ضعباً.

- وعل������ى الرغم من التق������دم املحرز فاإن 

طفال حمرومني من التح�ض������ني  مالي������ني الأ

�ضا�ض������ي واملي������اه النقية والغذاء املنا�ض������ب  الأ

واحلوافز املبكرة للبقاء والنمو والتطور.
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طفال من �ضن الثالثة  - ن�ضبة ا�ضتيعاب الأ

واأطف������ال مرحلة ما قب������ل التعليم البتدائي 

لتزال اأقل بكثري من البلدان النامية منها يف 

البلدان املتقدمة.

- اأوجه التفاوت ب������ني بلدان العامل كبرية 

جداً بالن�ض������بة للتعليم قب������ل البتدائي وهذا 

لف������ت للنظر! فمثاًل ال�ض������تيعاب عاٍل جداً 

يف اأمري������كا الالتيني������ة والكاريب������ي، بينم������ا 

�ضديد النخفا�ص يف بلدان اأفريقيا وجنوب 

ال�ضحراء الكربى والبلدان العربية.

- يفتقر ن�ض������ف بلدان العامل تقريباً اإىل 

برام������ج الرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة 

املبكرة ملن هم يف �ضن الثالثة من العمر.

- يظه������ر التباين داخل البل������دان تفاوتاً 

غنياء والفق������راء، وبني قاطني  كب������رياً بني الأ

املدن و�ضكان الريف فيما يتعلق بالنتفاع من 

برامج الرعاية والرتبية.

- اإن البيانات التي يجري جمعها  ب�ضاأن 

الرعاية والرتبية غري كافية ب�ضكل عام لر�ضد 

مدى التقدم احلا�ض������ل وخا�ض������ة يف البلدان 

النامية.

- مل يتحقق هدف التكافوؤ بني اجلن�ض������ني 

يف التعلي������م بجميع مراحل������ه بحلول التاريخ 

امل�ضتهدف وهو عام 2005م.

- ل يزال التفاوت كبرياً ل�ض������الح الذكور 

وخا�ضة بالبتدائي يف كثري من البلدان وغالباً 

يف البلدان ذات معدلت القيد الدنيا.

- مل يتحقق �ضوى ثلث بلدان العامل التكافوؤ 

بني اجلن�ضني وخا�ضة يف التعليم الثانوي.

- ع������دد املعلمني اأقل م������ن العدد الالزم 

لتحقيق ه������دف تعميم التعليم وخا�ض������ة يف 

البتدائي.

- هناك ن�ض������بة كبرية م������ن املعلمني غري 

مدربني وغري موؤهلني.

- ل ت������زال ظاه������رة غي������اب املعلم������ني 

واملدر�ضني ت�ضكل ظاهرة خطرية.

- ل تزال الن�ض������ب القرائية لدى الكبار 

اأدنى من %70.

ميني الكبار  - هناك )781 مليون( من الأ

ثلثهم من الن�ضاء.

نفاق احلكومي على  - تراجع ن�ضيب الإ

جمايل يف )41  التعليم من الناجت القومي الإ

بلداً( ل�ض������يما يف اأمري������كا الالتينية وجنوب 

أ�ضيا. غرب ا

- ل ت������زال بلدان كثرية تفر�ص ر�ض������وماً 

على التعليم.

- انخفا�������ص مع������دل املعون������ات املقدمة 

�ضا�ض������ي يف البل������دان ذات الدخل  للتعليم الأ

املنخف�������ص اإىل اأدنى بكثري م������ن التقديرات 

البالغ������ة )11مليار دولر( والالزمة �ض������نوياً 

لتحقيق اأهداف التعليم للجميع.

أو  - معظ������م املعونات ل تزال غري كافية ا
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غري قابلة للتنبوؤ بها على املدى الطويل.

جدول اأعمال موؤمتر داكار واملهتم اأي�سًا 

برحلة الطفولة املبكرة:

من اأج������ل تدعيم برنامج التعليم للجميع 

جل املحدد له.  وحتقيق جميع اأهدافه يف الأ

مت تبني موؤمتر »داكار للرتبية« ول�ض������يما يف 

جميع مراح������ل التعليم ومنها مرحلة ما قبل 

املدر�ض������ة البتدائية وركز املوؤمتر على ت�ضعة 

جمالت:

1- العودة اإىل النهج ال�سامل لداكار.

حي������ث اأحرز تقدماً عندم������ا يكون هناك 

أ�ض������ها  ولويات وعلى را التزام������اً بتجدي������د الأ

القي������د يف املدار�������ص البتدائية، مبا يف ذلك 

أثار  التحاق الفتي������ات بهذه املدار�������ص ولقد ا

مو�ضوع القيد الهتمام على كال ال�ضعيدين 

آثار اهتم������ام مبادرة  الوطني وال������دويل كما ا

امل�ض������ار ال�رصيع بي������د اأن التعليم للجميع نهج 

�ضا�ض������ي، ومل تتحمل كل  �ض������امل للتعلي������م الأ

احلكومات م�ض������وؤولياتها الكاملة كقطاع عام 

فيم������ا يخ�ص بع�������ص اأهم هذه امل�ض������وؤوليات 

ول�ضيما ما يتعلق مبحو اأمية الكبار. )ليزال 

�ضا�ضية  خم�ص الكبار يفتقرون اإىل املهارات الأ

للقرائية( وكذلك ما يتعلق بالرعاية والرتبية 

يف مرحلة الطفولة املبكرة املو�ضوع اخلا�ص 

بهذا البحث.

ومن الوا�ض������ح وعلى نحو متزايد، اأن من 

ماكن للطالب  ال�رصوري توفري املزيد من الأ

يف املرحل������ة الدني������ا م������ن التعلي������م الثانوي 

مت������ام مرحلة التعلي������م البتدائي،  كحافز لإ

وبالتايل للو�ض������ول اإىل حتقيق هدف تعميمه 

وجمانيته.

2- التح���رك العاجل: لقد اأخذ الوقت 

ينفد ب�رصعة حتى اإنه اأ�ض������بح من غري املوؤكد 

حتقيق هدف تعميم التعليم البتدائي بحلول 

ع������ام )2015( وبع�ص البلدان التي مل يتحقق 

فيها بالفعل هدف التكافوؤ بني اجلن�ضني يف 

التعليم البتدائي بحلول عام )2005م(. قد 

ل تتمكن من حتقيق ذلك بحلول عام )2015( 

حلاق كل  ن لإ أن نعم������ل الآ ومن ال�������رصوري ا

طفال باملدار�������ص واتخاذ خطوات لتاأمني  الأ

ا�ضتمرار وجودهم فيها و�ضمان تعلمهم.

طفال  وم������ن املهم جداً كذل������ك اإحلاق الأ

املحروم������ني وال�ض������عفاء بربام������ج الرعاي������ة 

نهم  والرتبية يف مرحل������ة الطفولة املبكرة، لأ

أك������رث الفئات حاجة اإىل ال�ض������تفادة من هذه  ا

الربامج وع������الوة على ذل������ك، تاأخر اجلهود 

الالزم������ة ملحو اأمية الكبار تاأخ������راً بالغاً. ومل 

مية حيز  يدخل عق������د الأمم املتحدة ملحو الأ

�ضا�ضي  ن. ويواجه التعليم الأ التنفيذ حتى الآ

ب�ضكل متزايد مناف�ضات فيما يتعلق بالتمويل 

اإذ تتجه احلكومات لتمويل قطاعات ترتبط 

عادة بالنمو القت�ض������ادي ول يبدو اأن حالة 
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التعليم للجميع متجهة نحو التح�ضن، وينبغي 

طفال الذين يعي�ض������ون  اإيجاد فر�ص تعليم لالأ

أو م������ا بعد النزاعات  يف ظ������روف النزاعات ا

أولوية كربى. م�ضاألة ذات ا

ن�����������س�����اف  ال�����ت�����اأك�����ي�����د ع�����ل�����ى الإ  -3

وال�ستيعاب:

على الرغم من التقدم الذي حتقق ليزال 

طفال املحرومني من برامج الرعاية  معظم الأ

نهم غ������ري ملتحقني  ل ي�ض������تفيدون منه������ا لأ

كرث تكلفة  باملدار�ص وي�ضبح من ال�ضعب والأ

طفال عن احلرمان كلما تقدموا  تعوي�ص الأ

يف العمر ولك������ن لو اتخ������ذت تدابري وقائية 

وُقدم دعم لهم يف �ض������ن مبك������رة من حياتهم 

أنه  لكان الناجت اأف�ض������ل بكثري، ولذلك جند ا

ثمة حاجة ملح������ة اإىل نهج خا�ص يركز على 

مناطق �ض������كانية معينة داخل البلدان، اإذ ل 

تزال التكاليف املبا�رصة وغري املبا�رصة ملعي�ضة 

�رصة يف عدد كبري جداً من البلدان ت�ض������كل  الأ

طفال  عائقاً رئي�ضياً اأمام اللتحاق املبكر لالأ

باملدار�ص وا�ض������تمرارهم فيها، وي�ض������مل ذلك 

طفال للم�ض������اعدة يف  احلاج������ة اإىل عمل الأ

�رصة وت�ضديد نفقات اللتحاق  زيادة دخل الأ

بربامج الرعاية والرتبي������ة، وبالتعليم ما قبل 

البتدائ������ي وبعده������ا البتدائ������ي. ومن اأجل 

حتقيق �ضيا�ض������ة ا�ضتيعابية فّعالة، ثمة حاجة 

م كلغة اأوىل للتعليم  أي�ضاً اإىل ت�ضجيع اللغة الأ ا

أ يف �ض������ن مبكرة من عمر الطفل.  والذي يبدا

وحتقيق امل�ض������اواة بني اجلن�ضني يف التفاعل 

بني املعلم������ني والتالميذ ويف النتفاع باملواد 

�ضول  طفال ذوي الأ التعليمية، والتاأكد من الأ

املختلفة يعاملون بالت�ضاوي، وتوفري الظروف 

طفال املعوقني، وتكييف اجلدول  املالئمة لالأ

الزمني للعام الدرا�ض������ي مع اجلدول الزمني 

الزراعي، عند القت�ضاء. 

نفاق احلكوم���ي وتوجيهه  4- زي���ادة الإ

على نحو اأف�سل:

كثري من احلكومات ل تنفق ب�ض������كل كاٍف 

�ضا�ض������ي ذي النوعية اجليدة.  على التعليم الأ

وبالتاأكيد ل تنفق بقدر كاٍف على برامج حمو 

مية والرعاية والرتبية يف مرحلة الطفولة  الأ

املبكرة، فثمة حاجة اإىل تركيز املوارد املالية 

�ضا�ض������ية الالزمة لتحقيق  الأ على العنا�������رص 

ه������دف التعلي������م للجميع. مثل زي������ادة توفري 

املعلم������ني، وتقدمي حوافز للتعليم يف املناطق 

الريفية، وتطبيق �ضيا�ضات ا�ضتيعابية، وتو�ضيع 

أمي������ة الكبار وبرام������ج الرعاية  نط������اق حمو ا

يف مرحل������ة الطفولة املبك������رة، وميثل تركيز 

الهتمام ب�ضكل وا�ضح وم�ضتدام على التعليم 

لتعوي�ص ال�ضغوط  أ�ضا�ض������ياً  ا اأمراً  �ضا�ضي  الأ

خرى  نفاق على امل�ضتويات الأ املتزايدة على الإ

من التعليم.
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5- زي���ادة املعون���ة الدولي���ة وتوجيهه���ا 

حوج اإليها: نحو املجالت الأ

�ضا�ضي  للتعليم الأ فثمة معونات متزايدة 

ويف امل�ض������تويات الت������ي مت التعه������د ببلوغها، 

�رصاع  ولكنها غري كافية بالنظر اإىل �رصورة الإ

يف حتقي������ق هدف التعليم للجميع وخا�ض������ة 

بالبلدان ذات الدخل املنخف�ص كما يجب اأن 

مية وبرامج الرعاية  تت�ضمن املعونات ملحو الأ

والرتبية يف مرحلة الطفولة املبكرة واأن تكون 

اأكرث قابلية للتنبوؤ على مدى اأطول.

6- و�سع ق�سايا الرعاية والرتبية يف 

مرحلة الطفولة املبكرة يف مقدمة جداول 

عمال املحلي������ة والدولية وتركيز الهتمام  الأ

عل������ى النهج ال�ض������مويل، اإذ حتتاج اإىل الدعم 

التقن������ي على امل�ض������توى ال������دويل وكذلك اإىل 

الدعم ال�ضيا�ض������ي والرفيع امل�ضتوى لرباجمها 

و�ضيا�ضاتها على امل�ضتوى الوطني.

وبالنظ������ر اإىل تعقي������د عملي������ة الرتبي������ة 

والرعاية واإىل الدور الفريد الذي ت�ضطلع به 

يف اإمداد الطفل باأ�ض�ص متينة للحياة والتعلم 

كان من املهم القيام مبا يلي:

اأ-  و�ضع اإطار ل�ضيا�ضة وطنية لها اأهداف 

وتق������وم على نظ������م ومراقبة للج������ودة وعلى 

تعهدات متويلي������ة تغطي كام������ل احتياجات 

الطفل منذ ولدته وحتى �ضن الثامنة.

ب -  تعي������ني وزارة اأو وكالة رائدة يف كل 

بل������د تعمل مع كافة القطاعات ذات ال�ض������لة 

طفال قبل التحاقهم  باء و�ضائر الأ وتدعم الآ

باملدر�ضة بالغذاء وال�ضحة والرعاية وتنحيتهم 

يف جميع اجلوانب مع احرتام التنوع اللغوي 

طفال ذوي  طفال، مع مراعاة الأ والثقايف لالأ

الحتياجات اخلا�ضة.

نفاق احلكومي على برامج  7- زي���ادة الإ

الطفول���ة  مرحل���ة  يف  والرتبي���ة  الرعاي���ة 

املبكرة.

قد يكون من املالئم بالنظر اإىل حمدودية 

اإىل  امل������وارد احلكومي������ة  توجي������ه  امل������وارد، 

طفال املحرومني واملعر�ضني للخطر، ومن  الأ

�ضا�ضي اأن يدرج مو�ضوع الرعاية والرتبية  الأ

يف مرحل������ة الطفول������ة املبك������رة يف الوثائ������ق 

املتعلقة بتخ�ضي�ص املوارد احلكومية وجذب 

املعونات، مثل امليزانيات الوطنية واخلطط 

القطاعية ودرا�ضات ا�ض������رتاتيجية للحد من 

الفقر، وذلك ل�ض������مان احل�ضول على املوارد 

يجابية العامة  براز ال�ض������ورة الإ الوطنية ولإ

للرعاي������ة والرتبي������ة وعلى اجله������ات املانحة 

خ������رى اأن تقتدي مبنظم������ة الأمم املتحدة  الأ

ولوية  للطفول������ة »اليوني�ض������يف« وتعط������ي الأ

لق�ضايا الطفولة املبكرة.

برام���ج  يف  العامل���ني  م�ست���وى  8-رف���ع 

الطفول���ة  مرحل���ة  يف  والرتبي���ة  الرعاي���ة 

املبكرة:
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ل�ض������يما ما يتعل������ق مبوؤهالتهم وظروف 

طفال  ن نوعية تفاعل الأ العمل وتدريبهم. لأ

مع القائمني على تعليمه������م ورعايتهم متثل 

ه������م يف حتديد جودة  العن�������رص الوحيد والأ

برامج الرعاية والرتبي������ة. فلي�ص هناك اأهم 

من جذب عدد كاف م������ن العاملني املدربني 

واملتحم�ض������ني يف ه������ذا املج������ال والحتفاظ 

بهم. ومن ال�رصوري توفري التدريب املنا�ضب 

وظروف العمل وحجم التالميذ يف ال�ض������ف 

والو�ض������ع املادي املنا�ض������ب ومالئم������ة املواد 

التعليمية املنا�ضبة. 

الرتبي���ة  برام���ج  ر�س���د  ت�س���ني   -9

والرعاية يف مرحلة الطفولة املبكرة:

كما يظهر هذا التقرير لي�ص من ال�ض������هل 

ر�ض������د التقدم نحو حتقيق ه������دف الرعاية 

طفال الذين  خ�ضو�ضاً عندما يتعلق ذلك بالأ

هم دون �ض������ن الثالثة بالنظ������ر اإىل البيانات 

املتاح������ة حالي������اً. ويقرتح اجل������دول )9.1( 

خيارات لتح�ض������ني جميع البيانات كما يقدم 

ج������دول اأعمال ممك������ن للحكوم������ات وملعهد 

للمجتمع  وكذل������ك  ح�ض������اء،  لالإ اليون�ض������كو 

الدويل. وهذا اجلدول يوؤكد على ما يلي:

البيان������ات   – والتغذي������ة  ال�ض������حة   -

طفال منذ ولدتهم طبعاً  ح�ضائية لعدد الأ الإ

ب�ضكل تقديري. 

- التعلي������م قبل البتدائي من �ض������ن 8-3 

نفاق-  �ض������نوات –العامل������ون- اجل������ودة- الإ

البيانات النوعية والتي تت�ض������من ال�ض������ورة 

املتعلقة بربامج الرعاية والرتبية.

- خال�سة القول:

اإن امل�ضاركة يف برامج �ضاملة ذات نوعية 

جي������دة للطفولة املبكرة ميك������ن اأن توؤدي اإىل 

اإح������داث تغيري كبري و�ض������امل يف م�ض������ار منو 

الطفل وتعترب ال�ضحة والتغذية والتعليم من 

امليادين الت������ي تثبت فيها دائماً وجود فوائد 

نها الركيزة لتح�ضني املواظبة  لهذه الربامج لأ

داء يف املدر�ض������ة البتدائي������ة وذل������ك عن  والأ

طريق حت�ضني ال�ض������تعداد وتي�ضري اللتحاق 

ول من املرحلة البتدائية، واحلد  بال�ضف الأ

م������ن التاأخ������ري يف اللتحاق، ومن الر�ض������وب 

والت�������رصب، وزي������ادة ن�ض������ب اإمتام الدرا�ض������ة 

والتح�ضيل الدرا�ضي.

أثبتت ه������ذه الربامج وج������ود تاأثري  وق������د ا

اإيجابي للم�ضاركة يف برامج الرعاية والرتبية 

يف مرحلة الطفولة املبك������رة وهذا ما اأكدته 

عملية تقييم برامج معينة يف البلدان النامية 

والبل������دان املتقدمة فلقد وجد اأن التعليم يف 

مرحلة ما قبل املدر�ض������ة يف اململكة املتحدة 

اأدى اإىل حت�ضني النمو الفكري وال�ضتقاللية 

واملخالط������ة الجتماعي������ة خالل  والرتكي������ز 

وىل من مرحلة الدرا�ضة  ال�ضنوات الثالثة الأ

البتدائي������ة. وكان������ت الفوائد تزي������د بزيادة 
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فرتة امل�ض������اركة. بينما يف مقاطعة فقرية مثل 

)نيبال( فقد كان اللتحاق �ضعيفاً والر�ضوب 

ول كبرياً. وكذل������ك يف تركيا  يف ال�ض������ف الأ

طبق برامج الرعاية يف ا�ض������طنبول، وخالل 

طفال امل�ضاركون يف  �ض������بع �ض������نوات حقق الأ

جل حت�ض������ياًل درا�ض������ياً  الربامج الطويلة الأ

اأعل������ى وكان حظه������م اأوفر يف الو�ض������ول اإىل 

على وخا�ضة اجلامعية،  املراحل الدرا�ضية الأ

أوا العمل يف �ض������ن منا�ضبة وح�ضلوا على  وبدا

منا�ضب مهنية اأرفع.

من هذا كله نقول اإنه كلما ارتفعت ن�ضب 

اللتح������اق بالتعليم قب������ل البتدائي ازدادت 

ن�ضبة اللتحاق بالتعليم البتدائي وانخف�ضت 

ن�ضب الر�ضوب والت�رصب.

يجابي  ومن هذا نعرف ب������اأن التدخل الإ

املبكر ميكن اأن ي�ض������اعد يف احلد من اأوجه 

التفاوت ويزيد من فر�ص النجاح وخ�ضو�ضاً 

�رصة. مدعوم������ة بربامج  اإذا ركزن������ا عل������ى الأ

تدري�ضية منوعة وم�ض������وقة وجذابة مع كادر 

تدري�ضي موؤهل ب�ض������كل ممتاز يحبون العمل 

طفال ويخل�ضون لهم. مع الأ

1- 2005. World- Developmernt tindicators. Washing ton، DC، worid Bank.

2- 2004 b-reaching owt to the child: Anintegrated Approach to child Develop ment. 

New Delhi، oxford university press.

3- 2005a. Expanding Opportunities and Building competencis For young people: Anew 

Agenda For Secondary Edueation washing ton، Dc، world Banh.
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�شــعر:

القلب املتعب

قليل من احللم

ق�شة :

الدعاء

ق�سة ع�سق بحري

�سليمان العي�سى

حممد وحيد علي

يون�س حممود يون�س

عبري كامل اإ�سماعيل
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اإىل �صاعر �صديق.. يعاين مر�َض القلب.    

 

أبا النب�ِص.. ا

واخلافِق املُتَْعِب

�ضعِب مَن ال�ضعِب.. يَنَْهُد لالأ

ى طويال تَ�َضظَّ

أَِرْحُه قليال ا

�ساعر العروبة الكبري

العمل الفني: الفنان د. حممد غنوم

الَقْلب امُلتَعب

❁

˜

❁❁

�سليمان العي�سى�سليمان العي�سى
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آَن للُملِْهبنَي الَقَدْم فقد ا

، وَدّمْ ِبرم�ضاِء َدْمٍع، وحبٍّ

أَْن يُلِْجموا ال�ضاهالْت آَن ا لقد ا

أَْن نَ�ضرتيَح اإىل ُع�ْضَبٍة يف َفالةْ وا

أيِّ َعْو�َضجٍة يف الطريْق اإىل ا

مَتُدُّ لنا �ِضبَْه ِظلٍّ �ضديْق

أْ يف جاِنَحيْنَا احلريْق ويَهَدا

❁    ❁    ❁

أَبا اخلافق الرائع املنترِثْ ا

أُفٍق اأغاين �رَصَْر على كلِّ ا

ْل قليال.. متهَّ

َهجعنا طويال

على ال�ضوِك واجلمِر.. �ُضغناه �ِضْعَرا

وقلناه نرثا..

ى ِعتابَْه أنَت ذا.. تتلَقَّ وها ا

رفيٌق..

َل منا ومنَك َعذابَْه مَّ حتَّ

أَْن تُلِْجموا ال�ضاهالْت آَن ا و�ضارَحنَا: ا

أَْن ت�ضرتيحوا.. وا

اإىل ُع�ضبٍة.. يف َفالةْ
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نبتٌة

من �ضفيِف الهوى حانيْة..

وجهها خ�رصةٌ

    يف البيا�ص

واأزهاُرها

�ساعر �سوري

العمل الفني: الفنان �سعد يكن

قليل من احللم

❁

˜

❁❁

حممد وحيد عليحممد وحيد علي
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ن تنهيدًة ت�ضهق الآ

باهيْة..   

❁    ❁    ❁

تذّكرتُها

حنَي غيُم امل�ضاِء

بكى حَبَقاً

وال�ضذا يف يديها ا�ْضرتاَح

قليال..

تذّكرتها اإذ متدُّ ب�ضاتينها

يف الليايل   

أ�ضواقنا الزاهياِت تداعُب ا

وتفلُت زهَر احلياِة اخل�ضيال..

فاأحالمها مثل ليموِن

يافا..   

أ�ضواقها عذبٌة وا

مثل ماِء الفراِت

ٌة واأ�رصاُرها ف�ضّ

من �ضباِح احلقوِل

واأحزاِن دجلَة

اإذ يرمتي

فيه مهُر اجلنوِن هوًى

   و�ضهيال..

واآهاتها،

كال�ضحى،

اإذ متيُل ال�ضمو�ُص

م�ضافَة قلٍب

اإىل القلِب

والّزْهُر بينهما ي�ْضتنريُ

وير�ضُل وْهجاً نحيال..

وجدائلها �ضنبٌل

يجدُل ال�ضوءُ
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حّباِتِه

ويناُم على

ف�ضحٍة يف البيا�ِص

ويحلُم:

أّنُه ناَم لو ا

نوماً طوياًل..

تباعدُت يف احللِم

طرُت اإىل الغيِم

أبغى ال�ضماَء ا

ر�ِص وعدُت اإىل الأ

لكنني دون اأر�صٍ

فكيف يوازُن هذا الفراُغ الرهيُب

   جنوين؟!..

وكيف �ضاأب�رصُ

هذي التخوَم التي

�ضيَّعْت نارها يف الّرماِل

واأقطُع هذا ال�رصاَب الثقيال؟!..

وكيف �ضاأب�رصها..

قامًة

أ�ضتظلُّ باأوراقها؟!.. ا

أبْعرثُ يف الريِح وا

اأحالَمها والهديال؟

اِء فجاأة.. طلعْت من �ضلوع امل�ض

وجاءْت..

بكلِّ احلماِم الذي طاَر

من كّفها

وبكلِّ الفرا�ص الذي 

حاَم

يف �ضعرها..

قلُت هذا �ضيائي..

وعانقتها..

وملا كنهريِن �رصنا..

وقفنا على قدٍم

فٍق وم�ضينا اإىل اأ

يف الف�ضاِء

ر�ِص مندُّ اإىل الأ

اأ�رصارنا

والنخيال..

.. تلفتُّ

أ�ضريُ اإىل مبتغاَي وكنُت ا

فما كنُت ملْحاً

لينفَر مّني الغزاُل
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وما كنُت ماًء

ر�ُص.. لت�رصبني الأ

اأحبو على الرْمِل طيفاً

قتاَت ظلِّي لأ

أ�ضي، واأرفع را

اإىل الربِق نوراً

لأحلَق نْخلي..

وملا اجنلى ال�ضوءُ

اُب بان ال�رصَّ

وبان الظالُم الذي

كان يوغُل يف الّروِح دهراً

وياأخذين من جراحي

جعَل من �ضجِن القلِب لأ

بوحاً جميال..

اإلهي الكبرَي العظيَم املهيمَن

كيف ا�ْضتحاَل �ضجيُّ الهوى

يف فوؤادي قتيال؟!..

❁    ❁    ❁

وبانت بيوُت العراِق

ودجلتُُه،

�ضارٌد يف حقوِل امل�ضاْء..

و�ضفتُُه، �ضجر كاخلريف

يطلُّ باأعناقِه

ويغنِّي املراثي

على خيِط ماْء..

وبانْت على املرِج ليلى

وكانت تزّيُن 

اآهاتها بالنجوِم

وت�ضغي،

ل�ضيِل البكاْء..

فبكْت

وم�ضْت يف الطريِق

اإىل نع�ضها..

أْن يختفي، اإنها قبَل ا

�ضوتها

ر�ضمت وجهها

فوَق كلِّ حجْر..

تها أْت بف�ضّ مترا

فا�ضتحالْت قمْر..

اإلهي!..

أبعَد املراِر الرهيِب الرهيِب.. ا

نطفاْء؟!.. نعوُد اإىل الإ

❁    ❁    ❁
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وبانْت بيوٌت

واأزهاُر من رحلوا

عنوًة

حتَت قو�ص الف�ضاْء..

وبانْت،

على طرِف الليِل

نخلْة..

واأرخْت جدائلها اخل�رَص

قلُت: دمي،

داخٌل يف ومي�ِص الّدماْء..

اإلهي!..

�ضنحلُم..

نحلُم

حتى يقوَم

ر�ِص فجٌر من الأ

وينه�َص يف الليِل

ياْء.. وجُه ال�ضِّ

اإلهي!..

وما اأجمَل احللَم

حني الرتاُب

ي الروؤو�َص يغطِّ

ويخطفنا املوُت

يوماً

فيوماً

أّنا  نقاُد اإىل موتنا كا

طّيعنَي..

وما اأجمَل احللَم

حني يغطي الظالُم

ماآقي النهاَر

ويرتكنا خائبنَي

وما اأجمَل احللَم

حني يهلُّ

ماْء؟!.. بِْح طيُف ال�ضَّ مع ال�ضُّ

اإلهي!..

اأيزهُر يف احللِم

ناْء؟! وجُه ال�ضَّ

¥µ
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دوار التي مّثلها على خ�ض������بة  بعد اأن ح�ض������ل على ثروته و�ض������هرته من الأ

أنه ممثل لي�ص اإل،  امل�رصح، التب�ضت عليه �ضخ�ضيته اإىل احلد الذي ن�ضي معه ا

أنه مّثل اأدواراً تاريخي������ة هامة، مثل دور اخلليفة، ودور زعيم  ه������ذا مع العلم ا

الع�ضرية، ودور القائد املنا�ضل، وغريها كثري.

اأما م������ا نتج عن هذا اللتبا�������ص فيمكن احلديث عن نف������وره من دهاليز 

ّنه يحب التمثي������ل ول غنى له عن روؤية الكامريا  امل�������رصح وكل ما يتعلق به، ولأ

قا�س �سوري 

العمل الفني: الفنان مطيع علي

الدعــــــــــــــــــــاء

❁

˜

❁❁

يون�س حممود يون�سيون�س حممود يون�س
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وهي تالحقه من م������كان اإىل مكان، 

قّرر اأن ميثل يف العراء حتت �ض������وء 

ال�ضم�ص ويف الهواء الطلق النظيف.

جل هذه الغاي������ة، ورغم كل   ولأ

أ�ضيع عنه من غرور وجنون، قاد  ما ا

فرقت������ه وخّدامه اإىل عم������ق البادية، 

ومل يتوقف اإل بعد اأن اعرت�ضه جبل 

�ضخري بلون الرماد،� فتوقف ممعناً 

النظ������ر يف ذلك اجلبل امل�رصف على 

أو�ضع بادية راآها يف حياته، وبعد اأن  ا

اطماأّن اإىل روع������ة املكان، طلب من 

وامر الالزمة. مرافقه اإ�ضدار الأ

هنا ل بد من القول اإّن الكامريات 

لحقت������ه منذ بداية الرحل������ة، وبناء 

عل������ى طلبه فقد لحقت������ه وحده، اإذ 

اإّن كل كلم������ة يقولها هي التي يجب 

أن ت�ض������مع، وكل حركة يقوم بها هي  ا

فراد فال باأ�ص  التي يجب اأن تُرى، اأما بقية الأ

عليهم حني يبقون يف الظل، وحتى اأ�ضواتهم 

ل يجوز اأن تُ�ض������ّجل اإل عندما يتحدث اإليهم 

بنف�ضه.

خراج  أو هذا الإ بناء عل هذا الرتتي������ب، ا

كما ي�ض������ميه البع�ص، فاإن اخلدم ما اإن تلقوا 

وتاد  وامر حتى هّبوا كاملقاتلني، فغرزوا الأ الأ

ر�������ص ثم رفعوا اخليام من دون اإبطاء،  يف الأ

خيمته اأولً، ثم خيمة الن�ضاء، ثم خيمة الناقة، 

وخلف هذا الن�ضق، رفعوا بقية اخليام.

خدمه يتقنون عملهم ب�ضكل جيد، وهذا 

�رّص جناحهم يف هذه احلياة الدنيا، اأما عمله 

ه������و فقد اقت�������رص على اختي������ار املوقع، كما 

اقت�رص على و�ضفه بال�ضاحر وال�ضاعري.

آه �ضّيد ال�ضحراء اجلديد، وهذا  هكذا را

ن يقف يف ب������اب اخليمة متاأماًل  م������ا دعاه لأ

جمال ال�ض������ماء التي بدت مقفرة و�ض������احبة 

أي�ضاً، وحيث كان النهار على و�ضك النق�ضاء،  ا

والربودة �ضبقت ظالم الليل، فقد بدا امل�ضهد 
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برّمته حزيناً وهو يتحول من حال اإىل حال.

أمع������ن هذا ال�ض������ّيد النظر يف  أم������ا وقد ا ا

املكان م�ض������تخدماً منظاراً ل ي�ض������تخدمه اإل 

قادة اجليو�ص، يف تلك اللحظة اأح�ّص ب�ضيء 

من النقبا�������ص، حتى اإّنه عرّب عن �ض������جره 

وخيبت������ه من قفرة امل������كان بالعودة اإىل داخل 

اخليمة.

عاد ليربك على فرا�ض������ه الوثري، وبعد اأن 

أ وا�ضرتاح حاول اأن يردع انطباعه ال�ضابق  هدا

بدي،  بالتاأكيد على جمال البادية و�ضحرها الأ

خا�ض������ة بوجود هذا احل�ضد الذي يقوم على 

خدمت������ه. نعم اجلمي������ع يف خدمته، وهو يف 

خدمة اجلميع.

هذه هي املعادلة، وه������ذا ما يحتم عليه 

البقاء �ض������احياً كي ل تغيب عن باله مروءة 

القائ������د، وكّرم اخلليفة، و�ض������ّدة املنا�ض������ل، 

اإ�ض������افة اإىل خوف املوؤمن م������ن الزمن الذي 

أّن �ضّنه مل يعد  قد ل يرحم امل�ض������نني، خا�ضة وا

خافياً على اأحد، وعالم������ات التحول بداأت 

بالظه������ور، ب������داأت يف حوا�ض������ه ويف ذاكرته، 

أي�ض������اً، واإل ما معنى اأن  وبداأت يف �ض������لوكه ا

يبول اأمام اجلميع مثل ناقته املدللة.

أو تتبلد« »اأحا�ضي�ص املرء تهن مع الزمن ا

قال ذلك لنف�ض������ه، ثم توجه بال�ضوؤال عن 

مر اإىل مرافقه الواقف خلف  �ض������حة هذا الأ

الكامريا.

فاأجابه املرافق:

- نع������م يا �ض������ّيدي، م������ا تقوله �ض������حيح 

متاماً.

أيها الرجل؟ األ تعتقد  - وماذا عنك اأنت ا

اأنك كربت ودّبت فيك ال�ضيخوخة؟

 

تفاجاأ املراف������ق بهذا ال�ض������وؤال، فارتبك 

وعلت وجهه ابت�ضامة حائرة مل ت�ضتقّر اإل بعد 

اأن �ضاأله �ضيده من جديد:

- ه������ل تذك������ر ك������م �ض������نة ق�ض������يتها يف 

خدمتي؟

- ثالثون.

أ�ض������مع ثغاء  أنني ا - ثالثون �ض������نة! اأظّن ا

اخلرفان، هل يذبحونها؟

- نعم يا �ضّيدي.

مر �ض������يِّئ اأن ي�ض������مع املرء هذه  - اإّن������ه لأ

أبعد  أيها املرافق، وا �ضوات البائ�ضة، ابتعد ا الأ

أريد اأن  الرجال الكالب عن حميط اخليمة، ا

اأبقى وحيداً.

هكذا ان�رصف املرافق، وال�ضّيد ا�ضطجع 

حماولً ب�ض������ط نظ������ره على كه������ف يقع على 

أراد اأن  �ض������عيد اجلبل املقابل خليمته، لقد ا

يريح ب�رصه بع�ص ال�ض������يء، ف������اإذا به يتخّيل 

نف�ضه وحيداً يف ذلك الكهف املنعزل.

وحيث اأمكنه اأن يتخيل نف�ض������ه بال عون 

ول حرا�ض������ة فقد اأح�ّص بال�ضفقة على نف�ضه، 
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�ض������عث  ن مالب�ض������ه الرثة و�ض������عره الأ ذلك لأ

املت�ض������خ )هكذا تخّيل نف�ض������ه( عرّبا ب�ضدق 

ع������ن بوؤ�ص وطهارة ل مثيل لها، وحتى حليته 

الت������ي غطت وجهه عرّبت ع������ن ذات املعنى، 

أثار  آه قوياً ومعرّباً، واأكرث ما ا امل�ضهد برمته را

ا�ضتغرابه وده�ضته هو عدم اإح�ضا�ضه بالربد

»يا له م������ن ي������وم!؟ اإّن الطق�ص ل يخفي 

أبداً، وما يظهره الطق�ص ميكن روؤيته  وجهه ا

أي�ضاً،  بو�ض������وح، اإّنه �ضديد الواقعية، وجميل ا

الطق�ص والنوق اأ�ض������دق ما يف هذا الوجود، 

ومن ل يعرف طق�ص البادية ل معنى ملعرفته، 

ومن مل يت������ذوق حليب النوق ل جدوى له من 

البحث عن طعم اآخر«.

�ضحك ال�ض������ّيد املمثل من فرط ال�ضعادة 

الت������ي اأح�ّص بها فجاأة، ثم نظر اإىل مالب�ض������ه 

النظيفة وقال متابعاً:

»لدّي الكثري من املالب�ص، يف كل يوم بذلة 

جديدة، ويف كل �ضباح حّمام وعطور، النظافة 

لي�ضت اأف�ضل �ضيء نقوم به، ورائحة العطور 

طغ������ت على رائح������ة النوق ورائحة الن�ض������اء 

أي�ضاً، يف املا�ض������ي كنت اأجري خلف رائحة  ا

الن�ضاء مثل اأي ذكر م�ضتعد ملنازلة خ�ضومه، 

أه������زم اإل اأمام هذا  أه������زم بحمد اهلل! مل ا ومل ا

أنه  الزمن الذي يجرين من عنقي! وامل�ضيبة ا

أب������ه بي، ول ياأبه باأحد غريي، لوله! هل  ل يا

�ض������كو من وهن يف ذاكرتي؟ اأو �ضعف  كنت لأ

يف حوا�ضي؟«.

»يا لهذا الزمن!«

أيها املرافق. - ا

- مباذا تاأمرين �ضّيدي؟

أريد �ضخ�ضاً يحدثني عن الزمن، اطلب  - ا

�ض������تاذ اأحمد احلامدي.  �ض������تاذ.. الأ ذاك الأ

اطلبه كي يح�رص حالً.

أم������رك �ض������ّيدي. ولك������ن كيف ل������ه اأن  - ا

يح�رص ونحن بعي������دون جداً، ولاأظنه يعرف 

مكاننا!؟

أنني ل�ض������ت يف حاجة  أي�ض������اً اأظّن ا أنا ا - ا

اإىل ثرثرته، �ض������يقول يل: اإن الزمن هو اأحد 

بعاد التي ن�ض������تدل بو�ض������اطتها على اأ�ضل  الأ

الكون، وبالتايل ل ميكن احلديث عن الزمن 

أّن خّط  بعاد، ومبا ا ب�ضكل منف�ضل عن تلك الأ

احلركة يكون منحنياً بفعل اجلاذبيات، فاإن 

خر، الزمن يكون منحنياً هو الآ

أ�ضياء ت�ض������عب علّي فهمها،  - و�ض������يقول ا

�ض������يقول ذل������ك كي ي�ض������عرين بتفوق������ه، واإذا 

أتيحت له الفر�ض������ة �ضي�ض������تكي من بخل  ما ا

أّن البيئة هنا ل تنا�ضب  أو يدعي ا امل�ضوؤولني، ا

أنه ن�ضي تقريباً كل ما تعلمه، �ضيقول  العلم، وا

ذلك يف وجهي متجاهاًل من اأكون.

- نعم يا �ضّيدي ما تقوله �ضحيح متاماً.

- حقاً..!!

في�ضمت املرافق، ويبقى �ضّيد ال�ضحراء 
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وحده م������ّرة اأخرى، وبلم������ح الربق تخطر يف 

باله فكرة جديدة.

)اخليم������ة والعومل������ة( ث������م يتاب������ع حمدثاً 

نف�ضه:

»ملَ ل ت�ض������بح اخليمة جزءاً من مكونات 

العومل������ة؟ وملَ ل ن������روج لها يف البل������دان التي 

أم العوملة؟ وال�ض������يء بال�ضيء  تعترب نف�ض������ها ا

يذك������ر، نعم عنده������م العل������وم والتكنولوجيا، 

أنهم لي�ضوا اأغنى  وعندنا اخليام والنوق، كما ا

من������ا! منتجاتهم الراقية ن�ض������رتيها باأموالهم، 

وخرياتنا ن�ض������تخرجها بعقولهم و�ضواعدهم، 

م������اذا نريد اأكرث من ذلك؟ اهلل وحده القدير 

على خلق معادلة بهذه الروعة، لقد قدر لنا 

أن ن�ضّطر معهم عقوداً كي ي�ضتخرجوا رزقنا  ا

من حتت اأقدامنا، وها هم يفعلون«.

أيها املرافق، ادع اجلميع اإىل ال�ضالة،  - ا

وليتوق������ف الطبخ والنفخ اإىل ما بعد النتهاء 

من حمد اهلل و�ضكره.

أي������ن تريدهم اأن يجتمعوا يا �ض������ّيدي؟  - ا

خيمة واحدة ل تت�ضع لهم جميعاً!؟

أيها امل�ض������طول،  - اجمعه������م يف الع������راء ا

وهل هناك �ضقف يطمئن املرء اأكرث من هذه 

ال�ضماء؟!

- احلق معك �ضّيدي.

أيها املرافق،  - ب�رصع������ة، وارفع �ض������وتك ا

ل تن�������ص اأن ترف������ع �ض������وتك، واطلب من كل 

امل�ض������ورين اأن يح�رصوا اآلتهم كي ي�ض������ورا 

�ضالتنا، هذا واجب.

أ�������رصع املراف������ق، وال�ض������ّيد غادر  هك������ذا ا

اخليمة بهدوء، م�ضى خطوات معدودات، ثم 

أ�ض������ه عالمة اخل�ضوع، وبعد  توقف مطرقاً را

اأن انتظم اجلميع خلفه يف �ض������فوف متوازية 

دعية  أ اإقامة ال�ضالة، ثم انتهى باإقامة الأ بدا

والبتهالت.

اجلميع وقف������وا خلفه مبا يف ذلك بع�ص 

امل�ضورين، 

»يا لهوؤلء الب�رص!؟«

اإنه ورغم �ض������دق م�ضاعره الدينية، متّنى 

لو يقطع �ضالته وي�ضخر منهم، لكن..!

- احلمد هلل حمداً كثرياً، وال�ضكر له على 

ِنَعمه م�ضاًء و�ضبحاً وظهريا، نطلب ر�ضاك يا 

ربنا، ول نطلب اإل ر�ض������اك، ربنا اأنت الغفور 

الرحيم، فارحمنا برحمتك، وفرج عن قلوبنا 

مبغفرتك، واعف عنا، وا�ضفح عن �ضيئاتنا، 

وان�رصنا على اأعدائنا يا رب.

خري،  بهذه الكلمات ختم املمثل دعاءه الأ

ثم حّيا اجلميع رافعاً يده يف الهواء، وعندما 

أنزلها، فهموا اإ�ضارته وان�رصفوا جميعاً، اأما  ا

هو فعاد اإىل اخليم������ة ليختفي بداخلها من 

جديد.

آنذاك كان امل�ضاء قد زاد من قفرة املكان،  ا

واملرافق وقف على باب اخليمة منتظراً اأمر 
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مر، وبالفعل مل يتاأخر  أياً يكن هذا الأ �ض������يده ا

ال�ضّيد يف طلبه.

أيها املرافق. - ادخل ا

- اأمرك �ضّيدي.

أ�ضعر بال�ضجر، فاح�رص احل�ضناء  - اإنني ا

البلغاري������ة كي جتال�ض������ني بع�������ص الوقت، ل 

أريد اأن جتال�ضني اأكرث من �ضاعة من الزمن،  ا

أنا كما تعلم ل  فهي حتّب النبيذ الفرن�ضي، وا

ينا�ض������بني تناول امل�رصوب، هذا ب�ضفة عامة، 

أو كاأ�ضني،  لكنني �ض������اأ�رصب معها اليوم كاأ�ضاً ا

أتناول الع�ض������اء  أريد اأن ا نني ا انتبه اإىل ذلك لأ

أنها فينيقية،  مع تلك الفينيقية، اإنها تّدعي ا

أنا  واأريدها اأن حتدثني عن اأ�ضلها وف�ضلها، ا

اأحب التاريخ، وتعجبني ح�ضارة الفينيقيني، 

أيها  ه������ل تعرف �ض������يئاً عن هذه احل�ض������ارة ا

املرافق.

- �ضمعت بها يا �ضّيدي.

أنني ل اأريد  أيه������ا املرافق ا - املهم، اعلم ا

�ضجيجاً قبل تناول الع�ضاء، وبعد الع�ضاء اأريد 

أريد لهذه البادية اأن  �ضماع بع�ص املو�ضيقا، وا

تبتهج بوجودنا، واأنت تعرف لزوم ما يلزم.

أ�ضعر مبا ت�ضعر به يا �ضّيدي، و�ضاأطلب  - ا

أي�ض������اً، هذه  من اجلميع اأن ي�ض������عروا بذلك ا

ر�ضالتي لهم، فهل تطلب �ضيئاً اآخر.

- نع������م ل تن�ص اأن تطلب من امل�ض������ورين 

اإح�ضار اأفالمهم كي اأ�ضطلع عليها بنف�ضي. 

فلما ان�رصف املرافق، قال ال�ض������ّيد وقد بدا 

مغتبطاً مبا �ضمعه من مرافقه:

»ي������ا له من مراف������ق جيد، اإن������ه يفهمني 

أ م������ا يختلج يف داخلي، فهل  متاماً، بل ويقرا

كثري علّي اأن ي�ض������عر معي كل �ضادة العامل، وملَ 

ل يتحقق ال�ض������عور اجلمعي بيننا، ال�ض������عور 

اجلمعي موج������ود، وقد حتّدث عنه اأحدهم، 

�ضاأطلبه ذات يوم، و�ضاأطلب منه اأن يرافقني 

اإىل هذه البادية بالذات، �ضاأفيده اأولً بروؤية 

قامة فيها، وبعد ذلك ميكنه اأن  البادي������ة والإ

أراد اأن يكتب عن  يفيدين بعلم������ه، واإذا م������ا ا

ال�ضعور اجلمعي انطالقاً بتاريخ هذه البادية 

ف�ضاأكرمه واأدفع له، ل بّد من ذلك، لبّد«..

ه������ذا ما قال������ه املمثل وقد ب������دا مغتبطاً 

أنتجه بنف�ض������ه، اأما  بالدور ال������ذي اأخرجه وا

اأع�ض������اء فرقته فق������د �ض������اورهم الكثري من 

ال�ض������ك، ومل يدروا ما اإذا كان �ض������يدهم ميثل 

أم يلهو يف تلك البادية من دون ح�ضيب  حقاً ا

أو رقيب، مع ذلك فقد كانوا حري�ضني على  ا

نهم اإن مل يعملوا معه فمن  اإر�ض������اء نزواته، لأ

ال�ضعب عليهم اأن يجدوا عماًل اآخر.
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على �ضاطئ البحر كانت ترقب كل م�ضاٍء عودته، تاأتي مع املغيب تنزل بني 

ر مبلح البحر من  م�ص طقو�ص اغت�ض������الها امل�ضائي تتطهَّ مواج وت�ض������ارك ال�ضَّ الأ

يام. اأوجاعها وتكوي جروحها به، وتنقذ نف�ضها من عفن الأ

الة.  ع�رص �ضنواٍت م�ضت على غيابه، مل تتخلَّف يوماً عن هذه ال�ضَّ

يف ليل������ٍة داكنة قالوا لها اإنَّه هرب على ظهر �ض������فينٍة مغادرة، رفع اأ�رصعة 

قلبه و�ض������افر دون كلمة وداع، ترك لها ق�ضا�ضة ورٍق كتب عليها: »انتظريني، 

اأديبة من �سورية.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي

ة ع�شق بحريشة ع�شق بحريشة ع�شق بحري ق�

❁

˜

❁❁

عبري كامل ا�سماعيلعبري كامل ا�سماعيل
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أ  اأو ل تنتظريني حتى ل ي�ضدا

قلبك«.

حول  قاوي������ل  الأ اختلف������ت 

أ�ضباب هروبه املفاجئ، هناك  ا

من قال اإنه ملَّ بوؤ�ض������ه و�ضقاءه 

اأح�ض������ان  يف  نف�ض������ه  فرم������ى 

البحر باحث������اً عن حلظة فرح 

ي������ام القادمة،  أ�ض������داف الأ يف ا

وهناك م������ن قال اإنه هرب من 

على  للقب�ص  لهث������ٍة  مالحقٍة 

أف������كاره، ومن خمربين د�ض������وا  ا

اخلوف ب������ني دقائقه، واآخرون 

أن������ه ك�ض������ف ع�ض������ابًة  أك������دوا ا ا

ثار وتهريبها  منظمًة ل�رصقة الآ

يف ال�ضفن امل�ضافرة.

وحدها مل ت�ض������األ عن �ضبب 

�ض������فره فالنتيج������ة واحدةٌ لقلبه������ا، ووحدها 

ْت بالَفْقد وب�ضخونة جمر الّرمال الذي  اأح�ضَّ

تركه عل������ى ال�ض������اطئ لتكتوي ب������ه قدماها 

التائهتان.

كّل ما قيل كان ممكن������اً، فكّل احتمالت 

الوجع جزءٌ من نف�ضه.

كان ع�ض������قه لها ج������زءاً من ع�ض������ٍق اأزيلٍّ 

للموجة وحّبة الرمل ورائحة اليود البحري، 

ما ناداه������ا يوماً اإّل )باحلورية اجلميلة( وما 

أنها ُخِلَقْت من زبد املوج، كما  ظّن يوم������اً اإل ا

اأفروديت.

تذّكرت كيف كانا مي�ضيان يف اأما�ٍص كثريٍة 

على ال�ضاطئ بعد اأن يلقي نف�ضه املرهقة بني 

ذراعي موجٍة عالي������ٍة ثم يخرج وقد تعانقت 

على جفونه قطراُت املاء بالّدمع في�ضيح:

أيتها احلورية كيف ت�ض������ّكل  أتعلم������ني ا - ا

البحر؟

وتنظر م�ض������تفهمًة؟ فريّد دون اأن ينتظر 

اإجابًة:
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- م������ن عرق الّنا�ص الب�ض������طاء ودموعهم 

مل فيه. والّدليل طعم امللوحة والأ

على يدي������ه تعلّمت اأبجدي������ة احلياة من 

وقيانو�������ص، راأت حي������اًة اأخرى على  ه������ذا الأ

عماق، راأت  الياب�ض������ة ت�ض������به ما يجري يف الأ

القر�ص ياأكل ال�ض������مك ال�ضغري، والطفيليات 

تتغذى على موائد احليتان الكبرية، واحلّبار 

ميالأ الدنيا �ض������واداً لينفذ بجلده، راأت كيف 

�ضة باملئات وتَُعلَّب لتمتَِّع  �ضماك املهمَّ تُ�ضاد الأ

خري������ن، اأما حني تخ������اف كانت تهرُب اإىل  الآ

مان. نوار�ص عينيه باحثة عن برِّ الأ

عادت تنظر اإىل البعيد، حتاول ن�ض������يان 

كل �ضيٍء، وت�ضيح من اأعماق روحها:

- مل������اذا كّل الذي������ن يرحل������ون يغافلوننا 

������ون يف ذكرياِتن������ا واأحالِمن������ا مغلَّفني  ويند�ضُّ

بهالٍة من احلن������ني والوجد؟ ملاذا ل ياأخذون 

الأحالم والذكريات معه������م؟ ملاذا يح�رصون 

بقوٍة متحدين الّزمن وبُْعَد الوقت؟

كان������ت عقارب النتظار تل�ض������ع قلبها كّل 

ف������ق باحثة عن  حلظ������ٍة وهي تنظ������ر اإىل الأ

�ضليب الب�ضارة يلوح على �رصاع �ضفينة عائدة، 

عن بطل ق�ض������ة يرويها بح������اٌر لقَيُه يف اأحد 

املوانئ البعيدة، وح������ني يلّح بها الياأ�ص تثور، 

تغ�ض������ب وت�رصخ يف وجه البحر ال�ضامت اإّل 

من هدير اأبديٍّ ل ينبئ عن خرب.

أيُّه������ا البح������ر، ملاذا ت�������رصق مّنا الفرح  - ا

أيُّها  وترتك لنا مناديل مبللة بالّدمع والقهر؟ ا

البح������ر ُكْن لنا ول تكن علين������ا، اأعْد يل قمر 

مواج قلبي. وجهه ليعود املدُّ واجلزر لأ

وحني ل ي������ردُّ عليها اإّل باأمواجه الّرتيبِة 

تعود لذلك الهارب امل�ضافر فتناجيه:

- ملاذا تبحر بعي������داً اآخذاً معك اجلماَل 

، وملن ترتك احلورية التي ع�ض������قت،  واحل������بَّ

أّيها املهاج������ر ما جاء بعد هربك اإّل �ض������فٌن  ا

حمّمل������ٌة بالُكرِه وال�ّض������الح والّنفايات القذرة، 

أيُّها الهارب اإذا �ض������دئ قلب حورّيتك �ضتتوه  ا

يف البحار ولن تغنيك موانئ الدنيا.

أدراج الّرياح،  كانت كل اأدعيتها تذه������ب ا

مل وت�ضت�ضلم للحزِن،  فتلقي مر�ضاتها يف َقْعر الأ

فق ول عن  لكنها ل تكفُّ عن التحديق يف الأ

ا�ض������تجداِء �ضوٍت بعيد من �ض������دفٍة تل�ضُقها 

أذنها. على ا

ن�ض������ي النا�������ص جميعاً ذل������ك البحار وما 

أمٍل دفنوه وبقي  ن�ضيت، �ض������خر اجلميع من ا

أ�ضها. حّياً ناب�ضاً يف را

ا�ضت�ض������لم البع�������ص ل�ض������طوة احليت������ان، 

وانت�ض������ب اآخرون للطفيليات وبقيت هي مع 

نهار  �ض������ماك النبيلة ت�ض������ارع التّيار يف الأ الأ

أ�������ص احلرّية يف بحر  باحث������ًة عن م�ض������قط را

ُل حفنًة من  احلياة،.. مل تهرْب، ومل تعد تت�ض������وَّ
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الذكري������ات يف خمّيلتها، بل �ض������ارت تخاف 

عودته، فالعائدون ل يرجع������ون كما ذهبوا، 

ياأتون دائماً وقد عالهم غبار احلياة واأخفى 

معظم معاملهم القدمية، ويغدو احتمال تقّبل 

العائد اجلديد بكل تغرّياته واهياً.

�ضنواٌت اأخرى م�ضت قبل اأن حت�ّص باملّد 

واجل������زر ي�ض������خبان يف قلبها. رك�ض������ت اإىل 

ال�ض������اطئ باحثًة عن قمره، كان رباناً مفتول 

فن كانت  أ�ضمركما َعِهَدتُْه، لكنَّ ال�ضُّ الزندين ا

غريب������ًة، اأ�رصعتُها ملّوثٌة بال������ّدم، وجماديفها 

من عظ������ام الّنا�������ص الذين قتل������وا يف موانئ 

العامل الّطيب، نظرْت اإليه م�ضتف�رصًة خائفًة، 

اندفَع اإليها، عانَقها، كانْت مت�ضلّبة كلوٍح من 

مِل يف عينيه.  اجلليد، غاَمْت نظرةٌ خائبة الأ

بادَرها:

أمل تنتظريني؟ ؟ ا أمل ت�ضتاقي اإيلَّ - ا

رّدت ب�ضوٍت خافٍت:

- انتظرتَُك وحَدَك!! فمن هوؤلء؟!

اأجابها بفخٍر:

- هوؤلء البّحارة �ض������يحمونني، لن اأهرَب 

ثانيًة، �ض������نعي�ص كما نريد، �ضين�رصون اأ�رصعة 

الم على حياتنا. ال�ضَّ

أْن تلتفَت اإىل  دفعت������ُه بق������ّوٍة، مل ت�ض������تطْع ا

الواقفني وراءها لتقول لهم بفرٍح وثقٍة:

أمل اأقل لكم اإّنه عائد؟ - ا

أذنه: اقرتبت منه، هم�ضْت يف ا

لت البحار؟ أتعلم كيف ت�ضكَّ ا

فاجاأه ال�ضوؤال، رانَت على �ضفتيه ابت�ضامة 

يج������اب، ودون اأن  أ�ض������ه بالإ ، هزَّ را حن������نٍي ُمرٍّ

تنتظر جواباً اأكملَْت:

أيُّها  أتعلم ا - من عرق البُ�َضطاء! اأتذكر؟! ا

ار ماذا كانوا يفعلون حّتى �ضال كّل هذا  البحَّ

العرق من اأج�ضادهم؟

نظر م�ض������تفهماً، فردت وهي ت�ض������ري اإىل 

اجلبال:

- كانوا ين�ض������ئون جبالً كهذه من ُحطام 

لِة بالهاربني الَعائدين ب�ضحبة  ������ُفِن املحمَّ ال�ضُّ

الغرباء.
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تفعيل القدرات الفكرية اجلمعية والفردية املعطلة

عالم العربية يف ع�رص تكنولوجيا الت�سالت لغة الإ

خالق اأ�س�س  بيولوجية هل لالأ

ابن عنني: �ساعر دم�سق املعار�س

مثال واأثرها يف تذير مرى ال�سلوك الأ

قراءة يف �ساعرية امل�سمون الروائي

دوملة بهجة: تفة فن العمارة

خالقية الفل�سفية يف �سعر املتنبي تليات القيمية الأ

د. خري الدين عبد الرحمن

د. اأحمد غنام

ترجمة: حممد الدنيا

في�سل مفلح

اإبراهيم ال�سعبي

ترجمة: رافع �ساهني

حممد مروان مراد

يو�سف م�سطفى
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أ�ض������ا�ص التمييز بني ما  تق������وم نظرية العقل اجلمع������ي عند دوركامي على ا

ي�ضميه بت�ض������ّورات فردية Individuals Representation التي ترتبط 

أو  أف������راد وجمموع������ات يف بيئات وثقافات معينة ول ت�ض������لح للتعميم زمانياً ا با

مكانياً، وت�ض������ورات جمعية  Representation Collectiveم�ضرتكة بني 

جيال، توؤثر يف �ض������لوكهم دون وعي مبا�رص بها، ومتثل تلك  ال�ض������عوب وبني الأ

الت�ض������ورات الروح اأو املادة التي يقوم عليها املجتمع. ويوؤكد دوركامي على اأن 

احلياة العقلية تتكون من تيار من الت�ض������ورات القارة يف اأذهان النا�ص بع�ضها 

فردي وبع�ضها جمعي.

تفعيل القدرات الفكرية

 اجلمعية والفردية املعطلة

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي

❁
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د. خري الدين عبد الرحمند. خري الدين عبد الرحمن
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ولئن كرث ت�ض������بيه تركيب املجتمع وحياته 

آلية عمله  و�ض������لوكه وعالقاته وانفعالت������ه وا

مبا هو قائم لدى الف������رد، حيث اإن املجتمع 

مر، ببنيته وخ�ضائ�ض������ه وتفاعالته،  اآخر الأ

ح�ض������يلة اأفراده، فمن املفي������د اأن نتمعن يف 

م�ض������األة التحكم بالعقل اجلمع������ي والتفكري 

اجلمعي، جنباً اإىل جنب مع م�ض������األة التحكم 

الذاتي واخلارجي مبلكات التفكري وقدرات 

العق������ل لدى الفرد فمنذ ق������ال النبي العربي 

�ض������لى اهلل عليه و�ض������لم: »مث������ل املوؤمنني يف 

توادهم وتراحمهم كمثل اجل�ضد، اإذا ا�ضتكى 

ع�ضاء بال�ضهر  منه ع�ضو تداعت له  �ضائر الأ

واحلم������ى« التق������ت الدرا�ض������ات والنظريات 

أربعمئة  بحاث العلمية بعد اأكرث من األف وا والأ

�ضنة مع جوهر هذا الت�ضبيه ومق�ضده.

أبرز امل�ضائل التي تفر�ص نف�ضها  لعل من ا

باإحلاح يف هذا ال�ضدد هي كيف ميكن تفعيل 

الذاك������رة اجلمعية وحت�ض������ينها وتن�ض������يطها 

أو  يف مواجه������ة حمالت ت�ض������تهدف تعطيلها ا

م�ضخها اأو حتى قتلها؟ اإذا كان قد ثبت علمياً 

اأن الفرد ل ي�ض������تخدم �ض������وى ن�ضبة حمدودة 

أ�ضا�ض������اً  جداً من طاقات دماغه املختلفة -وا

آليات  ذاكرته- وبالتايل فاإنه ي�ض������تطيع عرب ا

معينة التو�ض������ع يف هذا ال�ضتخدام وتعزيزه، 

اأي تقوية ذاكرته، �ض������واء كانت ذاكرة ح�ضية 

مد،  ج������ل اأو طويلة الأ عاب������رة اأو ق�ض������رية الأ

لي�ض������تفيد اأكرث من الطاقات والقدرات التي 

منحها اخلال������ق له، فاإن املجتمع بدوره قادر 

على حتقيق هذه الغاية.

اًل عن منو ال�ضلوك  كتب ماكدوغل مف�ضّ

الأخالقي، وارتباطه بعمل )نحن(، فراأى اأن 

ه������ذا النمو يت�ض������من اإىل جانب النفعالت، 

مثل الرحمة والتعاطف والغ�ضب وال�ضخط، 

غري������زة  متعاك�ض������تني:  أوليت������ني  ا غريزت������ني 

ال�ضيطرة، وغريزة اخل�ضوع، وهما متكاملتان 

يف كل اإن�ض������ان على الرغم من ت�ض������ارعهما 

وتناق�ضهما، وهنا تلعب التاأثريات اخلارجية، 

اأي املجتمعية، دوراً رئي�ضاً يف تغليب اإحداها 

خرى يف كل فرد وفق������اً ملدى تاأثره  عل������ى الأ

بال������راأي الع������ام واحتذائ������ه الق������دوة واملثال 

وا�ض������تعداده لتعل������م التزام ال�رصائع وال�ض������ن 

حكام، اأي وفقاً مل������دى اندماج الوجدان  والأ

. ولكن ما 
)1(

ال�ضلبي يف عاطفة احرتام الذات

هو مدى دور العقل الفردي يف هذا ال�ضدد، 

رادي والالاإرادي يف كل  وما هو مدى فعل الإ

أي�ض������اً يف  حال������ة؟ ما هو دور العقل الفردي ا

أنا( على )نحن (، وبالتاأكيد  تفاوت ترجيح )ا

على )ه������م( بني فرد واآخر، اإىل جانب الدور 

املوؤكد مل������دى تفاعل تلك احلال������ة مع بيئتها 

الجتماعية بحلقاتها املختلفة؟
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بكلم������ات اأو�ض������ح: هناك عق������ل جمعي 

افرتا�ض������ي، وتفكري جمعي افرتا�ضي، وهذا 

أو اإىل ال�ضلطة  ما اأغرى الطاحمني اإىل الرثوة ا

أو اإىل النفوذ باإقامة موؤ�ض�ض������ات متخ�ض�ضة  ا

بت�ض������كيل الراأي الع������ام والتالعب بتوجهات 

اجلمه������ور وم�ض������اراته و�ض������لوكه اجلمعي يف 

نتاج وال�ضتهالك  زياء والإ �ضوؤون ال�ضيا�ضة والأ

والريا�ضة والفنون وما اإىل ذلك. لكن ما هي 

حدود اأو م�ضاحة عمل كل من العقل الفردي 

والعقل اجلمع������ي: اأين ومتى يتحد العقالن، 

واأين ومتى افرتاقها؟

أكد الباحث جو�ض������وا براون، من جامعة  ا

 ،
)2(

وا�ض������نطن، يف تقرير ن�رصته جملة العلوم

وجود جزء متخ�ض�������ص باحلا�ض������ة ال�ضاد�ضة 

يف الدم������اغ، وحتديداً يف ق�رصت������ه الداخلية 

الطاقي������ة، بالق������رب م������ن قمة الف�ض������و�ص 

خدود الفا�ضل  مامية للدماغ ومبحاذاة الأ الأ

ي�رص، يتعامل مع  بني �ضقي الدماغ الأمين والأ

خطار  ال�رصاعات ويطلق اإنذارا مبكراً من الأ

التي ل ت�ض������تطيع النفاذ اإىل العقل الواعي. 

ذكر براون اأن مالحظات العلماء يف املا�ضي 

اأكدت ن�ض������اطاً يف الق�رصة الداخلية الطوقية 

للدماغ عندما يواجه �ضاحب الدماغ حتديات 

أو  اتخاذ قرارات �ضعبة ب�ضاأن م�ضائل معقدة ا

أو بع������د ارتكابه خطاأ ما، لكن تبني  خطرية، ا

موؤخراً اأن هذه املنطقة من الدماغ ت�ض������تطيع 

دراك عندما يرتكب �ض������احب  اأن تتعل������م الإ

الدم������اغ خط������اأ، وتتعلم اأن حتذر �ض������احب 

الدماغ مقدماً عندما تتوقع اأن يقوده �ضلوكه 

اإىل نتيجة �ضلبية اأو غري مرغوبة. فهل ميكن 

ف�ضل احلا�ضة ال�ضاد�ض������ة عن قدرة التذكر؟ 

ن�ضان الفرد، حيث مركز التفكري  يف دماغ الإ

وقي������ادة اإدارة عمليات اجل�ض������م، كوادريليون 

Quadrillion )اأي مليار مليون: خم�ض������ة 
ع�رص �ضفراً اإىل ميني الواحد( من الو�ضالت 

مر ل يتوقف  بني اخلاليا الع�ض������بية. لكن الأ

عند عمل هذه الو�ضالت التي تربط اخلاليا 

الع�ضبية يف الدماغ، واإمنا يتكامل مع »عقل« 

ب�ضيط رديف م�ضاعد يف كل خلية من خاليا 

اجل�ض������م واإذا كان العلماء ق������د توافقوا على 

ن�ضان العادي ال�ضوي ل ي�ضتخدم عملياً  اأن الإ

�ض������وى القليل جداً م������ن قدرات������ه املختلفة، 

وخا�ض������ة قدرات دماغه باأق�ض������امه الثالثة: 

املخ واملخيخ والب�ض������لة ال�ضي�ض������ائية، فاإن ما 

آلية عمل  ن من اأ�رصار ا مت اكت�ض������افه حتى الآ

أ�ض������باب ع������دم ا�ض������تخدام معظم  الدماغ، وا

قدراته املفرت�ض������ة، اأقل بكثري من اأن ي�ضمح 

ن�ضان قد اكت�ضف ما يكفي من  أن الإ بالزعم ا

.
)3(

جماهل دماغه

ق������ال بع�ص العلماء موؤخراً، مثل الدكتور 
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�ض������تاذ يف مدر�ضة  فادن Fadden، الأ

�ض������وراي  الط������ب احلي������وي يف جامعة 

Surray الربيطانية الذي �ض������به العقل 
ن�ضان  املدرك بحقل كهر- طي�ضي، اأن الإ

يقوم باأك������رث ن�ض������اطاته الذهنية خارج 

�ض������يطرة وعيه واإدراكه، بحيث ت�ض������بح 

أفع������الً  غالبي������ة حركات������ه وت�رصفات������ه ا

تلقائية ل اإرادية، مثل التحكم بامل�ض������ي 

والتنف�ص دلل فادن على �ض������حة وجهة 

رب������اك الوا�ض������ح يف حال������ة  نظ������ره بالإ

ال�ضطراب الع�ضبي الذي تختلف فيه 

دراك عن الن�ض������اط الدماغي  عملية الإ

فع������ال غ������ري املدركة  ال������ذي يق������ود الأ

أو  للج�ض������م. تنتق������ل دفقات املوج������ات ا

�ضارات اخلا�ض������ة بالروؤية من �ضبكية  الإ

العني اإىل الدماغ عرب الع�ض������ب ب�ض������كل 

فور ت�ضكل  أيونات م�ض������حونة كهربائياً  ا

ال�ض������ورة التي تراها العني من خالل ال�ضوء 

الذي يدخل عرب حدقتها، لكن ر�ض������ائل تلك 

يون������ات تنتقل يف اجل������زء الثاين من رحلة  الأ

عملها عرب ع�ضب اآخر بدفق كيميائي. يتولد 

دراك عرب التكامل  بني ما ي�ض������به الن�ضاط  الإ

الفيزيائ������ي وما ي�ض������به الن�ض������اط الكيميائي 

ن�ضان. لكن  يف اجلملة الع�ض������بية جل�ض������م الإ

ق�������رصة الدم������اغ، وما حتتها، حيث اكت�ض������ف 

العلم������اء مواقع التخ�ض�ض������ات املختلفة من 

�ض������معية واب�ض������ارية وحركية مل تك�ضف بعد 

عن موقع متخ�ض�ص بالتفكري املدرك فيها. 

أداء  وهنا يرج������ح بع�ص العلماء فكرة تكامل ا

ن�ضان   اخلاليا الع�ضبية على امتداد ج�ضم الإ

-ولي�ص يف دماغه فقط- يف العملية املعقدة 

أو اإدراك. لتحويل املعلومة اإىل معرفة، ا

اإننا نقف اأمام قدرات ا�ضتثنائية خمتلفة 

ن�ضان، فرداً وجمتمعات، قدرات  كامنة يف الإ
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ل يتاح ا�ض������تخدامها �ضوى القليل من النا�ص. 

ن�ض������ان، فرداً  اإن تعطي������ل ق������درات هائلة لالإ

وجماع������ة وجمتمع������اً، ظاهرة م�ض������ت�رصية يف 

جمتمعاتن������ا العاملثالثية  نتيجة اجلهل بها اأو 

الرتبي������ة الفردية واجلمعية التي حت�ص على 

التواكل والتهرب من حتمل امل�ضوؤولية والدعة 

والن������زوع اإىل ال�ض������هل دون اكرتاث ب�ض������وابه 

واخل�ض������وع لقمع �ضلطوي بائ�ص يفر�ص ولء 

مر الواقع على  ويل الأ ق�رصياً وطاعة عمياء لأ

مة ويلغي تفكريها. ميتد  نحو يغيب اإرادة الأ

مر من ما�ص يورثنا قو اعد  هذا الو�ض������ع الأ

مرا�ص، اإىل  �ض������لوكية وقيم تت�ض������من هذه الأ

م�ضتقبل تهدده اأخطاوؤنا ونوا ق�ضنا وجوانب 

الق�ضور والتق�ضري فينا، عرب حا�رص نتهاون 

يف التعامل ال�ض������ليم مع حتدياته. نتمعن هنا 

أ�ضتاذ  مبا خل�ص اإليه الدكتور دويه دراي�ضما، ا

علم النف�ص يف جامعة غرونتغهن الهولندية، 

م������ن اأن الذاك������رة غري م�ض������وؤولة عن تخزين 

املا�ض������ي فقط، اإمنا هي م�ضوؤولة عن تهيئتنا 

أي�ض������اً، بل اإن الذكريات ال�ضيئة  للم�ض������تقبل ا

ميكن اأن تكون �ض������الحاً مفي������داً للتعامل مع 

عب������اء املهم������ة يف امل�ض������تقبل. يقودنا هذا  الأ

احلديث اإىل ما ا�ض������ت�رصى فين������ا من مر�ص 

�ض������لوكي فتاك قوامه تداول و�ضف الن�ضيان 

بالنعمة، مما يعني باملقابل اأن التذكر نقمة، 

بينما يح�ض������نا القراآن الك������رمي على امتداد 

آياته على الذكر والتذكر والتذكري، ا�ضتكمالً  ا

للتفكر والتدبر تكررت الذكرى وم�ض������تقاتها 

يف القراآن الكرمي يف �ض������ياق احل�ص واملديح 

ن  والتزي������ني مئت������ني وثالثاً وثمان������ني مرة، لأ

»الذكرى تنفع املوؤمنني«، وتكررت م�ض������تقات 

الن�ض������يان يف املقابل خم�ضاً وخم�ضني مرة يف 

نه يهلك �ضاحبه. اإن  �ضياق الذم والتحذير، لأ

معرفة الذات بدقة اأول خطوات الت�ض������ويب 

يجابي. ولعل التمعن يف ال�ض������ائد  والتغيري الإ

من ذاكرة اإفرادية لدينا، وكذلك يف ذاكرتنا 

اجلمعية، يظهرها ذاك������رة رجراجة، طرية، 

اأدمنت الن�ض������يان، وجرى تروي�ض������ها على ما 

هو اأخطر من الن�ضيان: التنا�ضي، فربعت فيه 

عل������ى نحو يثري العجب. اإن������ه تروي�ص معقد 

مت�ضعب �ضق جمراه عميقاً يف نفو�ضنا و�ضلوكنا 

وحياتن������ا، وتغلغل فينا اأفقياً وعمودياً، جياًل 

يف اإث������ر جيل، حت������ى كاد يب������دو وكاأن اإدمان 

أو بالغواية قد  التنا�ض������ي املفرو�ص بالقه������ر ا

حتول من �ض������لوك مكت�ض������ب اإىل خ�ضي�ض������ة 

وراثية تنتقل جينياً!

آليات هذا الرتوي�ص يف العقود  تر�ضخت ا

مة  خرية متحالفة م������ع عمليات حتويل الأ الأ

أ�ض������رية �رصنقة ما�ضوية، وباأنها  املتهمة باأنها ا

ظاهرة �ض������وتية تربع يف ال�������رصاخ والرثثرة، 
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وخداع الذات اإغراقاً يف ادعاءات وتبجحات، 

نا�ض������يد  والأ بال�ض������عارات  وخو�������ص حروبها 

واملبالغات، والت�ضابق يف تعطيل وتبديد طاقات 

ب������داع والبتكار.  نت������اج والفعل اجلاد والإ الإ

أو ا�ض������تدعاوؤه  ب������ل اإن الكثري مما يتم تذكره، ا

من خمزون الذاكرة يجيء مزوراً، اإذ تن�ض������ح 

هذه الذاكرة ذكريات م�ض������تهاة واإ�ض������قاطات 

ح������داث  أح������الم وا�ض������رتجاعاً لأ لرغب������ات وا

متخيلة �ضاغتها انفعالت دفينة، ل حلقائق 

مطابقة لوقائع م�ضت. اإن التذكر الرغبوي، 

 Wishful Remembering ،أو امل�ضتهى ا

 Wishful أو م�ض������تهاة لذكري������ات مرغوبة ا

Memories ي�ضكل حقاًل ن�ضطاً لختالط 
خطر بني التذكر والتخيل والتوهم. و�رصعان 

م������ا يكر�ص ه������ذا طغيان التفك������ري الرغبوي 

التفك������ري  عل������ى   Wishful Thinking
املو�ض������وعي والواقعي. يذهب بع�ص العلماء 

يف هذا ال�ض������دد اإىل اأن لدى امل�ض������نني ذاكرة 

خ�ض������بة ب�ض������اأن طفولتهم، باأك������رث مما كانت 

ربعني  خ�ض������وبة تل������ك الذاك������رة يف �ض������ن الأ

اأو اخلم�ض������ني. كما يرى ه������وؤلء العلماء اأن 

املتقدم������ني يف العم������ر يتذك������رون اجلمي������ل 

واملفرح من الذكريات، ول يتذكرون ال�ض������يئ 

منها اإل فيما ندر، فذاكرتهم انتقائية ن�ضطة 

يجابي وا�ضتبعاد  يف ا�ض������رتجاع امل�ض������تهى والإ

املنغ�ص وال�ض������لبي من الذكري������ات. فاإذا ما 

اعتمدن������ا نف�ص املعيار فيم������ا يخ�ص التذكر 

مة التي  اجلمعي هل ي�ض������ح الزعم ب������اأن الأ

يجاب������ي وامل�رصق  تدمن تذك������ر املرغوب والإ

فقط من تاريخها –�ضحيحاً كان اأم مزوراً- 

أثبتوا  هي اأمة �ض������ائخة؟ واإذا كان علماء قد ا

 اأن التوتر 
)4(

كما ن�رصت جملة العلوم اجلديدة

والقلق يف �ضنوات العمر املبكرة يوؤديان لحقاً 

أو اأن ت�ضعف تلك  اإىل اأن يفقد املرء ذاكرته، ا

الذاكرة و�ضائر القدرات العقلية، فهل ينطبق 

أو اأمة، مثلما ينطبق  ه������ذا على حالة جمتمع ا

ننا جميعاً  على حالة الفرد؟ اجلواب يهمنا لأ

نعي�ص حتت وطاأة قل������ق وتوتر هائلني.. وما 

يهمنا اأكرث هو التخل�ص من �ض������يطرة �ضناعة 

الوه������م والغرق يف خ������دره، ع������رب التالعب 

الذاتي بالذكريات وجعلها ذكريات م�ض������تهاة 

.
)5(

ل ا�ضرتجاع وقائع

تنمية احلا�سة ال�ساد�سة

لكل اإن�ضان قدرة ل زال كنهها غام�ضاً يف 

معظ������م عنا�رصه وجوانبه، قدرة يخرتق معها 

املرء حاجز املكان وحاجز الزمان، فيتخاطر 

أو اآلف  مع �ض������خ�ص اآخر على بعد مئ������ات ا

الكيلومرتات، ليكت�ضف لحقاً باأن وقائع هذا 

التخاطر ال������ذي مت يف اليقظ������ة قد حدثت 

أو بعد �ض������نوات،  فع������اًل يف نف�ص اللحظ������ة، ا
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متام������اً كما مرت يف خاط������ره عن بعد. وقد 

ا�ضتطاع عدد من العلماء التاأكد من اأن هذه 

القدرة قابلة للتحكم بها وتنميتها من خالل 

التمرين والتدريب ال�ضليمني. هذا ما �رصحه 

جون اإدوارد مثاًل بالتف�ضيل يف كتابه املعنون 

»احلا�ض������ة ال�ضاد�ض������ة« ويف برنامج تلفزيوين 

وا�ض������ع ال�ض������عبية، بعد درا�ض������ة معمقة لهذه 

الظاهرة م�ضت�ض������هداً بتجربة ذاتية ا�ضتطاع 

عربها اأن ينم������ي قدراته يف هذا ال�ض������دد، 

وم�ض������تنداً اإىل خربة وا�ض������عة لديه يف العديد 

من الظواهر اخلارقة للطبيعة..

أنه قد طور حا�ض������ته  يق������ول جون اإدوارد ا

ال�ضاد�ض������ة الذاتية اإىل ح������د مذهل، واأن كل 

�ض������خ�ص ميكن اأن يفع������ل ذلك، موؤك������داً اأن 

الرتكي������ز الذهني يفتح العق������ل والقلب، واأن 

الو�ضيلة للح�ض������ول على تركيز جيد هي اأن 

ال�ض������رتخاء على الكر�ض������ي بظهر م�ضتقيم، 

والتنف�ص بعم������ق، وبب������طء، والرتكيز مع كل 

ف������كار التي تت������وارد على  نف�������ص، و�رصف الأ

الذهن بالتفك������ري بعملية التنف�ص، ثم حماولة 

أو اإقناعها- بعد نحو خم�ص  اإيهام ال������ذات –ا

دقائ������ق اأو ع�رص دقائ������ق، باأنها باتت متفتحة 

وجاهزة ل�ض������تقبال الر�ض������ائل عابرة املكان 

والزمان اأي اأن الرتكيز الذهني هو اخلطوة 

وىل يف عملية تنمية احلا�ض������ة ال�ضاد�ض������ة  الأ

والت�ض������ال، وبعد تهيئ������ة الذات عرب حتقيق 

الرتكيز الذهني، يطرح املرء ال�ض������وؤال الذي 

ي�ض������غله حمدداً م������اذا يريد بال�ض������بط، وهنا 

أة ،  أف������كاراً جمتزا أ و�ض������ول اجلواب اإما ا يبدا

أو اإح�ضا�ض������اً ي�ضاور  أو اإ�ض������ارات ذات دللة، ا ا

املرء. ومن املهم اأن ينفتح املرء اإىل اأق�ض������ى 

حد ي�ض������تطيعه اإزاء ما يتب������ادر اإىل ذهنه من 

خواطر ويحاول تف�ضريها ا�ضتناداً اإىل خرباته 

املكت�ض������بة من جتاربه. واأكد اإدوارد يف كتابه 

اأن ه������ذه اخلطوة من اأعق������د اخلطوات يف 

العملية كلها، وم�ض������ى قائاًل: »عندما اأظهر 

أ�ض������ئلة  جابة عن ا على �ضا�ض������ة التلفزيون لالإ

أ�ض������مع كالماً، واأردده للنا�ص،  امل�ضاهدين، ل ا

أتلقى رموزاً تاأتيني ب�رصعة، وبو�ض������ائل  واإمنا ا

أك������د اأن عملية تف�ض������ري الرموز  متع������ددة«. وا

لي�ض������ت �ضعبة، فالالوعي �ض������ينقل ل�ضاحبه 

مثلة  أنه قادر على فهمها من الأ ر�ضالة يوقن ا

التي �رصبها جون اإدوارد اأن اإحدى م�ضاهدات 

برناجمه ات�ض������لت به قائل������ة: »مل يكن والدي 

يوق������ع على دفرت ال�ض������يكات با�ض������مه، واإمنا 

كان يوق������ع برقم، فهل ت�ض������تطيع معرفة هذا 

الرق������م«. ركز جون قلياًل و�ض������اهد يف ذهنه 

�ض������ورة رجل يرتدي مالب�ص غولف، ويحمل 

م�رصب غولف، وكرة، والقطعة التي ت�ض������تند 

ر�ص، ولي�ص  اإليها الكرة عندما تو�ضع على الأ
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يف هذه ال�ضورة ما يفيد اأي رقم، وكاد جون 

اأن يقول لها اإنه ل يعرف، ولكن الرجل و�ضع 

الكرة فجاأة على القطعة البال�ضتيكية، ولوح 

أربع  مرات، وبدا جل������ون اأن هذه  بالع�ض������ا ا

أة . »لقد كان يوقع  �ض������ارة فقال للمرا هي الإ

بالرق������م 4« فعقبت باإعج������اب وذهول: »لقد 

اأ�ض������بت«. وهكذا تك�ض������ف احلا�ضة ال�ضاد�ضة 

مل������ن يعتاد الرتكيز الذهن������ي اأموراً ل تدركها 

احلوا�ص اخلم�ص وتتململ احلا�ضة ال�ضاد�ضة 

لالنعتاق من حالة اخلمود والتعطيل، وت�ضع 

نف�ض������ها يف خدمة طالبها عندم������ا يوفر لها 

و�ضيلة التوا�ضل معه.

ا�ستح�سار القدرات املعطلة:

اإذا ما انتقلنا من التحكم بالتخاطر عن 

فكار  بعد، بني اإن�ض������ان واآخر، حيث تنتقل الأ

والت�ض������ورات بينهما عرب م�ض������افات �ضا�ضعة 

أو اإرادة، مبثل انتقال ال�ض������وت  دومنا تعمد ا

وال�ضورة يف اآخر مبتكرات الهاتف املحمول، 

فاإننا نق������ف اأمام قدرات ا�ض������تثنائية اأخرى 

ن�ضان، ولكن ل يتاح ا�ضتخدامها  اأودعها اهلل الإ

وال�ضتفادة عملياً من تطبيقاتها �ضوى لقليل 

من النا�ص، وتظل الفرتا�ض������ات والنظريات 

وحماولت التف�ض������ري املختلفة لها اأ�ضعف من 

آليتها وكنهها من ذلك مثاًل  اجلزم ب�رصه������ا وا

ا�ضت�ض������عار اخلطر غري املرئي وال�ض������تعداد 

لدرئه، وجعله حافزاً لليقظة وو�ضيلة لالجناز 

ب������داع وعلى العموم، ل  نتاج والإ وحافزاً لالإ

ن�ضان العادي ال�ضوي عملياً �ضوى  ي�ضتخدم الإ

ج������زءاً حمدوداً من قدراته الكامنة املختلفة، 

أو الفكرية، وخا�ضة  �ض������واء الع�ض������لية منها ا

قدرات دماغه باأق�ضامه الثالثة: املخ واملخيخ 

والب�ض������لة ال�ضي�ض������ائية، فاإن ما مت اكت�ضافه 

آلية عمل هذا الدماغ،  ن من اأ�رصار ا حت������ى الآ

كرب من  أ�ض������باب عدم ا�ض������تخدام اجلزء الأ وا

قدراته الفرتا�ضية، اأقل بكثري من اأن ي�ضمح 

ن�ض������ان قد بات يعرف دماغه.  بالزعم اأن الإ

أمل  اهتم الط������ب مثاًل بت�ض������خي�ص م�ض������در ا

أو نف�ضياً، ذاتياً  اجل�ضم الب�رصي، ع�ضوياً كان ا

أو وافداً. يت�ض������دى اجل�ضم تلقائياً مل�ضببات  ا

لية  مل فور اإح�ضا�ض������ه، فتت�ضافر يف هذه الآ الأ

ح������ركات اإرادية واأخرى ل اإرادية، تت�ض������ارك 

يف م�ض������وؤولية اإداراتها املادة البي�ضاء واملادة 

الرمادية يف الدماغ والنخاع ال�ضوكي، واإفراز 

مل الداخلية، لكن  مواد م�ض������ادة مل�ض������ببات الأ

مل وال�ضتجابة لتحدياته  ح�ضا�ص بالأ تفاوت الإ

أو اإدمانه بني حالة واأخرى كثرياً  ومقاومت������ه ا

ما ت�ض������كل جمهولً عندما ي�ض������ل البحث اإىل 

. يتول������د 
)6(

دور العق������ل يف ذل������ك التف������اوت

دراك عرب التكامل بني ما ي�ض������به الن�ضاط  الإ

الفيزيائي وما ي�ض������به الن�ضاط الكيميائي يف 
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ن�ضان لكن ق�رصة  اجلملة الع�ض������بية جل�ضم الإ

الدم������اغ، وما حتتها، حيث اكت�ض������ف العلماء 

مواقع التخ�ض�ض������ات املختلفة من �ض������معية 

واإب�ضارية وحركية ومل تك�ضف بعد عن املوقع 

املتخ�ض�������ص بالتفكري املدرك. ويرجح بع�ص 

أداء اخلاليا الع�ض������بية  العلماء فكرة تكامل ا

ن�ضان -ولي�ص يف دماغه  على امتداد ج�ضم الإ

فقط- يف العملي������ة املعقدة لتحويل املعلومة 

أو اإدراك وعندما نتحدث عن  اإىل معرف������ة، ا

ن�ضان، فرداً وجماعًة  تعطيل قدرات هائلة لالإ

أو الرتبية الفردية  وجمتمعاً، نتيجة اجلهل بها ا

واجلمعية التي حت�ص على التواكل والتهرب 

من حتمل امل�ض������وؤولية والدع������ة والنزوع اإىل 

ال�ضهل دون اكرتاث ب�ضوابه واخل�ضوع لقمع 

�ض������لطوي بائ�ص يفر�������ص ولء ق�رصياً وطاعة 

م������ر الواقع  على نحو يغيب  ويل الأ عمياء لأ

مة ويلغي تفكريها ميتد هذا الو�ضع  اإرادة الأ

م������ر م������ن ما�ص يورثن������ا قواعد �ض������لوكية  الأ

مرا�ص، اإىل م�ضتقبل  وقيم تت�ض������من هذه الأ

تهدده اأخطاوؤنا ونواق�ضنا وجوانب الق�ضور 

والتق�ضري فينا، عرب حا�رص نتهاون يف التعامل 

ال�ضليم مع حتدياته. ويف هذا ال�ضدد نتمعن 

يف م������ا خل�ص اإليه الدكتور دويه دراي�ض������ما، 

أ�ض������تاذ عل������م النف�ص يف جامع������ة غرونتغهن  ا

الهولندية، من اأن الذاكرة غري م�ض������وؤولة عن 

تخزين املا�ض������ي فقط، اإمنا هي م�ضوؤولة عن 

أي�ضاً، والذكريات ال�ضيئة  تهيئتنا للم�ض������تقبل ا

عباء  قد تكون �ض������الحاً مفيداً للتعامل مع الأ

املهمة يف امل�ضتقبل.

ب������ات من املوؤك������د علمي������اً اأن تيارات من 

�ض������ارات الكيميائية )ال�ض������يالة الع�ضبية(  الإ

تتدف������ق من الدماغ اإىل باقي اأنحاء اجل�ض������م 

ثم تعود اإىل الدماغ لتثري ا�ض������تجابة املواجهة 

أمل اأو عامل  أو ا أو الف������رار اأج������زاء اأي خط������ر ا ا

غري مرغوب فيه. هذا على املدى الق�ض������ري، 

اأما على املدى الطويل فتوؤدي اإىل اإ�ض������عاف 

مرا�ص، وينجم عن بع�ضها  مقاومة اجل�ضم لالأ

ت�رصي������ع �رصب������ات القلب وينجم ع������ن اأخرى 

احرتاق مادة العظام والع�ض������الت، فت�ضعف 

اخلاليا وت�ضقط اأمام فتك الفريو�ضات.

 Biological Psychically ن�رصت دورية

مريكي������ة موؤخراً نتائج درا�ض������ة اأجريت يف  الأ

جامعة كاليفورنيا )لو�ص اأجنل�ص( اأو�ض������حت 

مفاتيح هامة لفهم امل�ض������ارات الفيزيولوجية 

التي يتبعها ال�ض������غط النف�ضي يف تاأثريه على 

ن�ض������ان. قال )غولد( اإن اأج�ض������ام  ج�ض������م الإ

ذوي امل������زاج اخلجول احل�ض������ا�ص اأكرث مياًل 

وا�ض������تعداداً لتوليد ا�ض������تجابات �ضادرة عن 

اجلمل������ة الع�ض������بية الودية )ال�ض������بمتاوية(، 

اأي اإىل ذل������ك اجلزء من اجلملة الع�ض������بية 
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الذي يتوىل ت�رصي������ع �رصبات القلب واإحداث 

تغيريات اأخ������رى ل اإرادية ترافق ال�ض������غط 

أ�ض������باب عديدة،  النف�ض������ي املتولد لديهم عن ا

منها الحتكاك بالغرباء. 

ل������دى  الع�ض������بية  اجلمل������ة  اأن  يرج������ح 

اخلجولني تنتج ردود فعل اإجهادية نف�ض������ية 

أثن������اء التفاع������الت الجتماعي������ة، ولذل������ك  ا

يحافظ������ون على توازن ال�ض������غط النف�ض������ي 

الداخلي بتقلي�������ص احتكاكهم بالنا�ص. يقول 

خفاء  باحث اآخر، ه������و )كول(، اإن التكتم والإ

يرفع م�ض������توى �ضدة ال�ض������غط النف�ضي لدى 

الرجال النطوائيني ويجعلهم اأكرث عر�ض������ة 

للمر�ص كم������ا اأن اخلجولني اأكرث ح�ضا�ض������ية 

آراء  هانة والرف�������ص والنبذ وحيال ا حيال الإ

خرين فيهم. الآ

اإن ال�ض������الت القائم������ة ب������ني النظامني 

الع�ض������بي واملناعي هائلة التعقيد قد يكون 

الناقل الع�ضبي norepinepbine  الذي 

يلع������ب دوراً يف تولي������د رد الفعل يف حالت 

ال�ض������غط النف�ض������ي هو �ض������لة الو�ض������ل بني 

والتوقعات  ن������ذارات  والإ الجتماعي  الكبت 

يدز. يتدف������ق هذا الناقل  بتفاقم مر�������ص الإ

من ع�ضبون واحد وي�ض������تقبله ع�ضبون اآخر 

ب�ض������دة بحيث يتدفق اإىل جم������رى الدم فيغري 

آلية عمل القلب. عندما ت�ضاب خلية واحدة  ا

بهذه العملية تت�ض������اعف �رصعة منو وانت�ضار 

الفريو�ص ع�رص مرات. 

وافق �ضتيفن دوغال�ص، كبري علماء املناعة 

طفال يف فيالدلفيا، على هذا  يف م�ض������فى الأ

الفرتا�ص، ودر�ص بدوره ناقاًل ع�ض������بياً اآخر 

ا�ض������مه Substancep يلع������ب دوراً مماثاًل 

يدز. قال غولد اإن ال�ضغط  بني الكتئاب والإ

النف�ض������ي ا�ض������تجابة طبيعية �ض������وية حلالت 

اخلطر، حيث يرغم اجل�ض������م عل������ى اختيار 

داء طويل  مد تف�ضياًل على الأ أداء ق�ضري الأ ا

م������د.. بعد انتهاء احلال������ة الطارئة يهبط  الأ

الت������وازن الكيميائ������ي الداخلي ل������دى معظم 

أك������رث هدوءاً ور�ض������انًة لكن  الب�������رص ليعودوا ا

�ضخا�ص فيكون  الأ هذا ل يحدث عند بع�ص 

لديهم ا�ض������تعداد اأكرب للنزيف، وترتفع ن�ضبة 

ال�ض������كر )غلوك������وز( يف اأج�ض������امهم، وتتفكك 

ق������وات عظامهم )ترقق العظام( وي�ض������ابون 

.
)7(

باأمرا�ص القلب

عندما ت�ض������اهد حادث �ض������ري يف حياتك 

ي�رص من دماغك  الواقعية يكون اجلان������ب الأ

كرث ن�ض������اطاً، وعندما ت�ض������اهد فيلم  ه������و الأ

فيديو عن احلادث نف�ضه ينتقل مركز العمل 

ي�������رص اإىل اجلانب الأمين من  من اجلانب الأ

ي�رص هو مركز التفكري  الدماغ، واجلان������ب الأ

املنطق������ي، ويف العادة، ف������اإن املعلومات التي 
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ت�ض������ل اإىل ه������ذا اجلان������ب تخ�ض������ع للبحث 

والتحليل، وي�ض������تبعد الدماغ ما ل ين�ض������جم 

مع املنطق منه������ا، ويحتفظ مبا هو منطقي 

فق������ط، اأما اجلانب الأمين فاإنه ل يقوم باأية 

عملية حتليل، واإمنا ي�ضتقبل املعلومات اخلام 

كما ه������ي، ويحتفظ بها، ولذل������ك فاإن ردود 

ي�رص يت�ضم  الفعل على ما ي�ضتقبله اجلانب الأ

بالعقالني������ة واملنط������ق، وردود الفعل على ما 

ي�ضتقبله اجلانب الأمين تت�ضم بالعاطفة. 

وهنال������ك حتول اآخر يح������دث يف الدماغ 

عندما جتل�ص اأمام التلفزيون ملتابعة م�ضل�ضل، 

أو م�ض������اهدة فيلم �ض������ينمائي هو: اإن ن�ضاط  ا

جزاء العليا من الدماغ تت�ض������اءل، ويزداد  الأ

ق�ضام ال�ض������فلية التي يطلق عليها  ن�ض������اط الأ

ا�ض������م »النظام احلويف«، وال������ذي يطلق عليه 

نه خمت�ص بالن�ضاط  لقب »عقل الزواحف« لأ

البدائي للدماغ، وهو ل ي�ضتطيع التمييز بني 

�ضياء التي  احلقيقة واخليال، ويتعامل مع الأ

تبدو حقيقية ل������ه باعتبارها حقائق، وهكذا 

فاإنه رغم اأنك تعرف متاماً اأن ما ت�ض������اهده 

على ال�ضا�ض������ة اأمامك هو جمرد متثيل، فاإن 

عقل������ك الالواعي يتعامل مع������ه وكاأنه واقع، 

فت������زداد دقات قلبك عندما ت�ض������اهد البطل 

يف موقف خطر، كما يحدث عندما ت�ضاهد 

�ضخ�ضاً يتعر�ص للخطر يف حياتك الواقعية، 

أننا عندما كنا �ض������غاراً، كنا  أزال اأذكر ا وم������ا ا

نختبئ حتت املقاعد عندما ن�ض������اهد �ضيارة 

اأو قطاراً على �ضا�ض������ة ال�ضينما يتجه نحونا، 

أننا نعرف  أنه �ضيده�ض������نا، رغ������م ا ونت�ض������ور ا

متاماً، على امل�ض������توى ال�ضعوري، اأن ذلك لن 

.
)8(

يحدث

مل: التعامل مع الأ

مل، فاإنه  عل������ى رغم عدم حمبة الب�������رص لالأ

يلعب دوراً مهماً واإيجاباً اأحياناً يف حياتهم. 

مل  وقب������ل الدخول اإىل الوظيفة التي يلعبها الأ

ن�ضان ونف�ضيته، ل بد  بالن�ضبة اإىل ج�ض������د الإ

من تعريفه اأولً. 

وروبية لدرا�ض������ة  عّرف������ت )اجلمعي������ة الأ

 European Society for Pain مل  الأ

Studies( ذلك العار�ص اأخرياً باأنه »جمموعة 
من اأحا�ضي�ص وعواطف غري �ضارة«. وفرتات 

طويل������ة، داأب العلماء عل������ى اعتباره جتربة 

�ضخ�ضية، مبعنى اأن ت�ضنيفه كان يعتمد على 

طباء اأن  راأي من يُعانيه؛ وبذا، حتتم على الأ

ي�ض������دقوا ما يقوله مر�ض������اهم عنه ونظرت 

ديان باعتباره تكفرياً عن ذنوب  اإليه بع�ص الأ

أو تطه������رياً للنف�ص واعتاد عموم النا�ص على  ا

أنه ميثل جزاء عن خطيئة ما؛ فيما  العتقاد ا

اعتربه بع�ص املفكرين عالمة ن�ضج، كقولهم 

كل، ويظهر  اأن البالغ يتقب������ل الطعم املوؤمل لالأ
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مل عالمة على بلوغه �ضن الر�ضد؛  احتماله الأ

طعمة وامل�رصوبات  فيما يُ�رص الطفل على الأ

رجح اأن عناي������ة الب�رص باإعطاء  احلل������وة. والأ

مل معن������ى، ياأتي من رغبته������م يف التعاي�ص  الأ

معه. وبعك�ص تل������ك الفكرة تاأتي جملة وليام 

آه يا دماغي، اأنت ل�ضت يل مادمت  �ضك�ضبري »ا

مل«! ح�ض������ناً فعل �ضك�ضبري حينما  ت�ضعرين بالأ

اعت������رب الدماغ هو املعن������ي بالوجع فاأنى كان 

ع�ضاب اإىل ق�رصة  مل عرب الأ م�ضدره، ينتقل الأ

الدماغ، كاإ�ض������ارة كهربائية. ويُ�ض������به انتقاله 

م������رور الكهرباء يف ال�ض������لك، لك������ن الكيمياء 

تلع������ب دوراً مهماً يف عملي������ة النتقال هذه، 

خ�ضو�ضاً مادتي ال�ضوديوم والبوتا�ضيوم ول 

ي�ض������ل الوجع اإىل املعنى الذي نعرفه ونعانيه 

اإل يف الدماغ.

ويفيد بع�ص النُحاة اإىل اأن يف لغتتا اأكرث 

مل وتدرجه يف  من 76لفظاً ت�ضري اإىل معاين الأ

ال�ض������دة. ويف املجال ال�ضو�ضيولوجي، ياُلحظ 

ميل غالبية ال�ضعوب اإىل عدم ال�ضماح للذكور 

ناث بحرية مبالغ  باإظهار اأملهم، بينما تّعرب الإ

فيه������ا اأحياناً. وفى ال�ض������ياق نف�ض������ه، يُبدي 

مل غري املق�ضود  الرجال غالباً نفورهم من الأ

اإذا ج������اء من طريق رجال مثلهم، ورمبا لعب 

يدي الن�ض������ائية يف مهنة  ذلك دوراً يف كرثة الأ

)9(
التمري�ص.

نحو اإنهاء حمنة العقل العربي:

يرى كثري منا ما ذهب اإليه د.يو�ضف مكي 

 م������ن اأن العقل العرب������ي مير باأزمة 
)10(

مثاًل

أو  حقيقي������ة منذ فرتة طويل������ة، فقد توقف -ا

كاد- منذ �ضقوط بغداد على يد هولكو عن 

أ�ض������يب بال�ضلل، مت�ضفاً  بداع، وا العطاء والإ

ب�ض������عف الروؤية و�ض������حالة الفكر وتقدي�ص 

وهام وعبادة الفرد،  ال�ض������حر وال�ض������عوذة والأ

�ض������هاب اململ بدلً  وال�ضتعا�ضة بالبيان والإ

زمة  من اخللق والبناء وق������د حجبت هذه الأ

رادة والقدرة  عن العرب جميعاً الوع������ي والإ

خرين،  عل������ى الفع������ل. وغدون������ا قيا�ض������اً لالآ

متخلفني يف كل �ضيء، متخلفني يف ثقافاتنا 

ومعارفن������ا العلمي������ة، ومتخلفني يف ق�ض������ايا 

التنمية والتطور والت�ض������نيع واإدارة �ض������وؤون 

دبية والفنية  املجتمع، متخلفني يف اأعمالنا الأ

بداعية، ومتخلفني يف �ض������وؤون ال�ض������حة  والإ

والكيمياء  والتطبيقي������ة  الريا�ض������ية  والعلوم 

أنف�ضنا  والفيزياء، وعاجزين حتى عن حماية ا

وثرواتنا ومقدراتنا وا�ضتقاللنا وكرامتنا.

لن منل –م������ن ناحيتنا- تك������رار التاأكيد 

على التغيري الذاتي منطلقاً للتحكم مبلكاتنا 

أ�ض�ص له خواء  وقدراتنا، وللتخل�ص من انهيار ا

أف�ض������د احلياة املعا�������رصة. ل يتم هذا  روحي ا

اخلال�������ص بقرارات وقوانني ومرا�ض������يم، ول 
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آذان  بنواي������ا طيبة جمردة اأو مواعظ تالم�ص ا

ال�ض������امعني وعيون القراء دون قلوبهم، واإمنا 

هو م�ضوؤولية فردية وجمعية يف الوقت نف�ضه، 

أ املوؤمن ممار�ضتها بحوار مع الذات تنتقل  يبدا

معه اإرادة التغيري اإىل حما�ض������بة دائمة للذات 

وتقومي متجدد لعوجاجها اأولً، ثم ت�ضويب 

خت  ب والأ م والأ بن������اء والزوج والأ معاملة الأ

خرين يف دوائر  خ واجلار وال�رصيك، ثم الآ والأ

املحيط املجتمعي املتعاقبة، و�ضولً اإىل �ضائر 

.
)11(

خلق اهلل

ي�ضت�ضهد معظمنا، مع ال�ضكوى املت�ضاعدة 

من هول ما يتالحق فينا وحولنا من ف�ض������اد 

واإف�ض������اد وانهيار، بتحذير اهلل عز وجل باأنه 

ل يغ������ري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�ض������هم. 

لكن قلة تعي اأن �������رصط التغيري الذاتي هذا 

م�ض������وؤولية تكاملية يتحملها الفرد واملجموع 

مة باأ�رصها. لبد للتغيري  معاً، و�ض������ولً اإىل الأ

م������ن بداية هي الوع������ي باخللل وم�ض������بباته 

ونتائجه، ثم القتناع باحلاجة اإىل  معاجلته، 

واإرادة ت�ض������مم عل������ى حتم������ل تبع������ات هذه 

آلية هذه املراحل يف حالتي  املعاجلة. تتكرر ا

الفرد واجلماعة على حد �ض������واء، لكن نقطة 

النطالق يف فرد ي�ض������بق اإىل ه������ذا التغيري، 

م�ض������كاًل قدوة ومنوذج������اً. تكمن املع�ض������لة 

أن النف�������ص التي يج������ب تغيريها تكون يف  يف ا

الغالب »عمياء عن عيوبها، ب�ض������رية بعيوب 

 على نحو ما قال حميي الدين ابن 
)12(

غريها«

العربي الذي ا�ضتطرد وا�ضفاً حال اأهل زمانه 

أي�ض������اً_ حيث  _ومثله حال اأهل زماننا ا

قال: »..واأما اأهل زمانك فو اهلل لو اطلعت 

عليهم لراأيت اإن نظرت اإىل وجوههم عيوناً 

جامدة متحركة غري هامدة، واإن نظرت اإىل 

نفو�ضهم راأيت نفو�ض������اً �ضامدة، واإن نظرت 

. يزيد 
)13(

اإىل قلوبه������م راأيت قلوباً لهية..«

من بوؤ�ص حال اأهل زماننا الكت�ضاح ال�رص�ص 

الدائم الذي متار�ض������ه قوى امل������ادة العمياء 

ن�ض������ان، م�ض������تبيحة حقوقه  قامعة عقل الإ

رادي،  الطبيعي������ة يف الختي������ار والتكيف الإ

ت�ضع�ضع وازعه الديني والأخالقي، وتدمر 

قيمه وح�ض������انته الروحية، وت�ضتلب اإرادته، 

ومت�ض������خ فكره، وتقتلع جذوره لتهيمن على 

م�ض������ريه وتبدد متايز ال�ضخ�ضية املجتمعية 

والفردية وت�ضتبدلها بنماذج متكررة -م�ضبقة 

ال�ض������نع- مربجمة �ض������لفاً من كائنات �ض������به 

ب�رصية تتحكم بها قلة مهيمنة، وتخ�ض������عها 

لكرتون اإنه  لعبث و�ض������ائط التكنولوجيا والإ

ن�ضان  أباحه اهلل لالإ النقي�ص لالختيار الذي ا

مي������ان والكف������ر، وحتميله  حت������ى ما بني الإ

م�ضوؤولية اختياره وعواقبه: »وقل احلق من 
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ربكم فمن �ضاء فليوؤمن ومن �ضاء فليكفر..« 

)الكهف - 29(.

لئن بني اهلل لنا كي������ف »زين للنا�ص حب 

ال�ض������هوات..« )اآل عم������ران-14( فقد اأدرك 

أوتوا بالتايل خرياً كثرياً،  أوتوا احلكمة، وا من ا

منذ قدمي الع�ض������ور ال�ض������بيل اإىل اتقاء فتنة 

تلك ال�ض������هوات من خالل ردع النف�ص ونهيها 

هواء والتحكم ب�ضططها وقمع و�ضو�ضة  عن الأ

ال�ضيطان. راأى �ض������قراط اأن »النف�ص الرديئة 

 و�ضدد على اأن 
)14(

تهلك ويهلك معها غريها«

»النف�ص جامعة لكل �ضيء، فمن عرف نف�ضه 

عرف كل �ض������يء، ومن جهل نف�ض������ه جهل كل 

�ض������يء«، واأن »من ل يح�ضن النظر اإىل نف�ضه 

اأو�ضك اأن ل يح�ضنه لغريه«، فالنف�ص »عو�ص 

من كل �ض������يء، ول �ض������يء عو�ص من النف�ص، 

فم�ض������يع نف�ضه م�ض������يع لكل �ضيء، وحافظ 

نف�ضه حافظ لكل �ضيء«، فالفي�ضل بني �ضقاء 

املرء و�ض������عادته اإدراك اأن »الدنيا �ض������جن ملن 

زهد فيها وجنة ملن اأحبها«، وهو ما اأو�ضحه 

نبينا �ض������لى اهلل عليه و�ض������لم بقوله:« الدنيا 

�ض������جن املوؤمن وجنة الكافر« )م�ضلم 956(. 

دراك، اإذ يق������ود اإىل الزهد يف  لكن ه������ذا الإ

الدنيا، ل ي�ضتقيم برتجمة الزهد عزوفاً حتى 

عن مقارعة الباطل ومقاومة ال�رص والت�ضدي 

أو بعبارة اأخرى تق�ضرياً يف عمارة  ف�ضاد، ا لالإ

ر�ص التي ا�ض������تخلف اخلالق الب�رص فيها،  الأ

لذلك اأردف �ض������قراط الذي عجب ملن عرف 

فناء الدنيا، كي������ف تلهيه عما لي�ص فيه فناء 

قائاًل: »ما اأعقل من تيقن بالرحيل من الدنيا 

، مقرتباً 
)15(

وهو دائب جمته������د يف عمارتها«

من مق�ضد قول نبينا �ضلى اهلل عليه و�ضلم: 

اإن جاءت ال�ضاعة ويف يد اأحدكم ف�ضيلة هم 

بغر�ضها فليتم غر�ضها. 

فهم ابن العربي املعادلة مقابلة جت�ض������د 

جوه������ر ال�رصاع والتداف������ع يف احلياة الدنيا 

خرة، وعنوانه اخل�ضوع  وعاقبة طرفيه يف الآ

هواء، فقال:  لل�ض������هوات ونهي النف�ص عن الأ

»حف������ت اجلنة بامل������كاره، وهي ما يقا�ض������يها 

خرة(  املوؤمن يف الدنيا والكافر يف العقبى )الآ

وحفت النار بال�ض������هوات، وه������ي ما يلتذ بها 

 ،
)16(

الكاف������ر يف الدنيا واملوؤم������ن يف العقبى«

فاملوؤمن »يتقلب يف نف�ض������ه بني �ضدة ورخاء، 

ويف قلب������ه بني خ������وف ورجاء، ليه������رب اإىل 

التقليل والزهادة«.

اأظه������رت درا�ض������ات جدي������دة يف جامعة 

وي�ضكان�ض������ن -مادي�ض������ون اأن ال�ضالة املركزة 

تغ������ري من هند�ض������ة العقل، وتزيد ال�ض������عادة، 

وقدرات البقاء والقوة اجل�ض������دية وتنا�ض������ق 

احلركات..

ع�ضاب ريت�ضارد ديفيد�ضون خرج  عامل الأ
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يف اأبحاثه ودرا�ضاته عن املوا�ضيع التقليدية 

الت������ي تتمركز حولها الدرا�ض������ات النف�ض������ية 

والع�ض������بية من جنون وهلو�ضة واإدمان، وركز 

أراد  على ال�ض������عادة والبتهاج والتفاوؤل. بل وا

ن�ض������ان.  اأن يفهم جغرافية الرحمة داخل الإ

وما اكت�ضفه اأذهل واأذهل اجلالية العلمية يف 

أ ب�ضري الدماغ  اأنحاء العامل فقد ا�ضتطاع اأن يبدا

جهزة  ن�ضاين ب�ضكل اأح�ضن بف�ضل تطور الأ الإ

الطبي������ة ووجد اأن مراك������ز معينة من الدماغ 

تظهر ن�ضاطاً يدل على ال�ضعادة والتفاوؤل يف 

ق�ضام الي�رصى من النا�ضية. وقام بتجارب  الأ

أنا�ص جعلهم ميار�ض������ون  أنا�ص عاديني وا على ا

أ�ضهر، ووجد  التاأمل وال�ض������الة املركزة لفرتة ا

اأن املجموعة التي مار�ض������ت التاأمل اأ�ض������اءت 

أنهم اأكرث  أق�ض������امها الدماغي������ة اأكرث معلن������ة ا ا

)17(
�ضعادة وتفاوؤلً.«.

مر ل يقت�رص على تطويع الذات  لك������ن الأ

وردع �ضهوات النف�ص والناأي بها عن اخل�ضوع 

هواء والو�ض������او�ص، واإمنا يرتبط بال�ضلوك  لالأ

يجاب������ي اإزاء الغري املتج�ض������د عمارة ودرء  الإ

اأذى ومقاومة ف�ض������اد ورحمة بالغري واإح�ضاناً 

اإىل النا�������ص. ويف هذا قول نبينا �ض������لى اهلل 

عليه و�ض������لم: »ل يوؤمن اأحدك������م حتى يحب 

خيه ما يحب لنف�ضه« )البخاري 13 وم�ضلم  لأ

ميان هنا جدير بتفكر املرء  45(. مي������زان الإ

وتدبره، وتفكر �ض������اعة كم������ا قال نبينا )�ص( 

خري عند اهلل من عبادة �ض������بعني �ض������نة، لكي 

يدرك املتفكر كم ه������و البون بني واقع حاله 

ميان. واأعماله ونواياه، وبني مقت�ضيات الإ

اأحب النا�������ص اإىل اهلل تعاىل -فيما روى 

أنفعهم للنا�ص - ابن عمر ع������ن النبي )�ص(، ا

عم������ال اإىل اهلل تعاىل �رصور تدخله  واأحب الأ

أو تق�ضي عنه  على م�ضلم: تك�ضف عن كربه، ا

عمال  أو تطرد عنه جوع������اً. فهذه الأ دين������اً، ا

تعك�ص �ض������خاوة النف�ص و�ضالمة ال�ضدر، مما 

ل يتاأتى اإل ملن عرف كيف يرو�ص �ض������هوات 

نف�ضه ويردعها عن امليل والهوى.

لف كتاب، �س�4. موري�س جن�سرغ، نف�سية املجتمع، ترجمة عبد العزيز عبد احلق، القاهرة، الأ  -1

2004/2/18 ،Science  -2

مل حافزًا للنهو�س، الرافد، ال�سارقة، اآب2000، �س�1. د.خري الدين عبد الرحمن، الأ  -3

ول�200. عدد ت�رسين الأ  -4

الهوام�ش
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عالم واملجتمع، ينبغي اأن ننظر  ما دامت اللغة هي الرابطة الكربى بني الإ

اإليها نظراً علمياً �ض������حيحاً، اللغة لي�ض������ت جمموعة القواعد التي نح�ض������لها 

ون�ضميها بالنحو املتوا�ضع عليه، وهي ل ميكن اأن تكون و�ضيلة »اإفادة« فح�ضب، 

ر�ضتطالي�ض������ي  أو املنطق الأ بل ل ميكن اأن تخ�ض������ع لقواعد املنطق ال�ض������وري ا

أ�ض������ماء واأفعال واأدوات، واللغة  الذي ق�ض������م الكالم اإىل خمارج حمددة جعلها ا

نها مبفهومها الجتماعي �ضلوك فردي وجماعي على  لي�ضت هذا كله، ذلك لأ

�رصاق،  عالم تقوم على الوظيفة الهادفة والو�ضوح والإ اأن لغة الإ

عالم العربية  لغة الإ

يف ع�رص تكنولوجيا الت�صالت

اأديب وناقد �سوري.

 العمل الفني: الفنان  اأحمد اليا�س

❁

˜

❁
د. �د. �أحمد غنامحمد غنام



عالم العربية يف ع�رص تكنولوجيا الت�صالت لغة الإ

28� العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

�رصاق، وتكاد تكون فناً تطبيقياً  وتكاد والإ

عالم تعبري اجتماعي �ضامل،  قائماً بذاته، فالإ

ولغت������ه ظاهرة مركبة خا�ض������عة لكل مظاهر 

الن�ض������اط الثق������ايف من علم وفن ومو�ض������يقى 

وفن ت�ضكيلي.. اإلخ، هذا اإىل جانب ال�ضيا�ضة 

العامة،  والتجارة والقت�ض������اد واملو�ضوعات 

عالمي  ومن ذلك يبني اأن الفن ال�ضحفي والإ

بوجه عام فن تطبيقي يهدف اإىل الت�ض������ال 

ف������كار اإليهم، فهو  بالنا�������ص ونقل املعاين والأ

أداة وظيفية ولي�ص فناً جمالياً يق�ضد لذاته.  ا

ع������الم وظائف حمدودة  ذلك اأن لو�ض������ائل الإ

عالم والتف�ض������ري والتوجيه والت�ضويق  هي: الإ

قناع والتن�ض������ئة الجتماعي������ة، ومع ذلك  والإ

عالمي تختل������ف عن كل هذه  فلغ������ة الفن الإ

نها تت�ض������منها كلها ول تقت�رص على  جميعا لأ

ن جمهور امل�ض������تقبلني لي�ض������وا  اأي منه������ا، لأ

قطاعاً واحداً من النا�ص، ولكنهم يف الغالب 

عالمي ير�ضل لكل النا�ص  ن الإ كل النا�ص، ولأ

وق������ات ولي�ص جل������زء من النا�ص يف  يف كل الأ

أو لكل النا�ص بع�ضاً من الوقت،  وقات ا كل الأ

فاإن������ه يجب علي������ه اأن يجاهد لتحقيق هدفه 

بوج������ه عام وهو جعل ر�ض������الته مفهومة لدى 

اجلميع. 

وهكذا ميكن القول اإن الكلمة يف ا�ضرتجاع 

أنه ل ميكن م�ضاواة  املعلومات جمرد و�ضيلة، وا

أو تدل عليه،  الكلمة بال�ضيء الذي ت�ض������ميه ا

أل������ن ووكر ريد: »من  �ض������افة اإىل ما بينه ا بالإ

خطار اجل�ضيمة يف تناول الكلمات، النظر  الأ

اإىل الكلم������ة باعتبارها الوعاء الذي ي�ض������ب 

فيه املعنى، فهذه نظرة م�ضللة وميكن النظر 

طار الجتماعي،  اإىل الكلم������ة، كما هي يف الإ

بعاد يف  أو الأ باعتباره������ا متعددة اجلوان������ب ا

نف�ص الوقت، وينطوي الو�ضف الكامل ملعنى 

أبعاد على  أو ا أربعة جوان������ب ا كلمة ما عل������ى ا

قل: »النط������ق« )حتديد �ض������كل الكلمة( و  الأ

أ�ضكال الكلمة ببع�ضها  »ال�ض������تقاق« )عالقة ا

البع�ص(، »الو�ض������ع املعجم������ي« )عالقة اأحد 

أو  أ�ضكال الكلمة مبا ي�ضتعمل يف التعبري عنه ا ا

الرمز اإليه (،  و »الربغماطيقا« )عالقة �ضكل 

الكلمة باجلمهور الذي ميار�ص  الت�ض������ال(، 

أو الو�ضف  ال�ضيمانطيقي،  ويف و�ضف املعنى ا

ميكن القول ب������اأن العن�رص املعجمي )عالقة 

بعاد،  �ض������كل الكلمة مبا تدل عليه( متعدد الأ

أو  ف������ال حتتل الكلمة م�ض������احة م������ن املعنى، ا

�ض������ياء التي تت�ضل  أو الأ حتدد نطاق املواقف ا

أي�ضاً بعدا ثالثا يف  به فح�ض������ب، واإمنا متلك ا

ترتيب التجريد الذي تعرب عنه »يف �ضياق كل 

ا�ض������تعمال على حدة«، ول�ضوء احلظ فاإنه ل 

�ضبيل لالهتداء اإىل مقيا�ص مو�ضوعي ميكن 

به قيا�ص رتب التجريد اللفظي، واأف�ضل ما 
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ن، هو تو�ضيح احلقيقة ب�ضكل  ميكن عمله الآ

عام، وينبغي اإدراكها عن طريق الت�ض������ور اأو 

دراك الواعي  »الفرا�ضة« وما يهمنا هنا هو الإ

للعملي������ة، واللغ������ة تتاأثر اأميا تاأثر بح�ض������ارة 

مة و�ضوؤونها الجتماعية وتقدمها التقني  الأ

فكل تط������ور يحدث يف ناحية م������ن نواحيها 

أداة التعبري، ومن هنا فاإن  يرتدد �ض������داه يف ا

الت�ض������ال باجلماهري جاء امت������داداً ونتاجاً 

للنه�ضة ال�ضناعية لي�ضمل: 

نت������اج الكم������ي: للكلمات والظالل  أ – الإ ا

�ضوات.  والأ

ب – التوزيع اجلغرايف الوا�ض������ع: وبدونه 

نتاج الكمي اأي معنى.  ل يكون لالإ

ج – التوزي������ع القطاع������ي: ع������ن طري������ق 

ذاعي،  ر�ضال الإ حمطات البث التلفزيوين والإ

وال�ضحف وامل�ضارح واملكتبات واملدار�ص. 

وعلى ذلك، فاإن الت�ضال باجلماهري من 

اأهم املظاهر احل�ضارية التي ت�ضهم يف رقي 

مة وتهذيب اجتاهاتها النف�ض������ية،  تفك������ري الأ

أ�ض������اليبها، وتعدد  والنهو�ص بلغتها، و�ض������مو ا

فنون الق������ول فيها، ودقة مع������اين مفرداتها، 

واإدخال مفردات اأخرى عن طريق الو�ض������ع 

وال�ضتقاق والقتبا�ص للتعبري عن امل�ضمّيات 

فكار اجلديدة وما اإىل ذلك، والت�ض������ال  والأ

اجلماهريي ي�ضهم بذلك، ويقدم هذا التطور 

اإىل اجلماهري يف امل�رصح واملدر�ض������ة والنادي، 

بحيث ت�ضحبه اللغة يف الطريق ويف ال�ضوق 

والبيت، وعلى ذلك ف������اإن توظيف التقنيات 

الت�ض������الية من اأج������ل اإعالم عرب������ي فعال، 

ن�ضانية،  يوؤدي اإىل حتقيق اأهداف التنمية الإ

ويج�ضد تفاعل املجتمع مع نف�ضه، فاحل�ضارة 

نه������ا كانت تقوم يف  �ض������المية، لأ العربية والإ

عالمي،  بع�ص جوانبه������ا على الت�ض������ال الإ

من������ذ ن������زول الق������راآن الكرمي وعل������ى تفاعل 

�ضالمي مع نف�ضه، اأوجدت توافقا  املجتمع الإ

�ض������المية  مة الإ وان�ض������جاما بني ح�ض������ارة الأ

ولغته������ا العربي������ة، التي متكن������ت عن طريق 

الت�ضال والتفاعل الجتماعي من اأن تكون 

مرن������ة التعبري وا�ض������عة ال������رثوة يف املفردات، 

�ضوات، �ضهلة النطق،  �ضهلة القواعد عذبة الأ

خفيفة الوقع على ال�ض������مع، تقل يف كلماتها 

احلروف غري املتحركة، بينما تكرث اأ�ض������وات 

لف، الياء، والواو( والق�ضرية  املد الطويلة )الأ

)الفتحة، الك�رصة، ال�ض������مة( ول يكاد يجتمع 

يف مفرداتها ول يف تراكيبها مقاطع متنافرة 

ألفاظها �ضاكنان.  ول يلتقي يف ا

مة العربية اليوم ت�ضتعيد خ�ضائ�ضها  والأ

جنبي الذي كان  وتتح������رر من بقايا التاأثري الأ

هدف������ه طم�ص مع������امل احلي������اة العربية وحمو 

�ضيلة، واجلانب اللغوي جانب  خ�ضائ�ضها الأ
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أ�ضا�ض������ي من جوانب التنمية، ومقوم من اأهم  ا

املقومات يف احلياة العربية، والكيان العربي، 

والرابط املوحد بني الع������رب، واملكون لبنية 

تفكريهم، وال�ض������لة كذل������ك بينهم وبني كثري 

من الأمم. لقد ت������ردت اللغة العربية اإىل ما  

خرى  تردت اإليه احلياة يف �ضائر جمالتها الأ

يف ع�ض������ور النحطاط التي ا�ض������تمرت عدة 

قرون، ف�ض������اغت من اللغة مزية الدقة التي 

عرفتها العربية يف ع�ضورها ال�ضالفة، واأدى 

لفاظ حني فقدت  ذلك اإىل تداخل معاين الأ

الدقة وات�ضفت بالعموم، وفقد الفكر العربي 

الو�ضوح حني فقدته اللغة نف�ضها، وات�ضفت 

بالغمو�ص، وانف�ضلت عن معانيها يف احلياة 

واأ�ضبحت عاملاً م�ضتقاًل يعي�ص النا�ص يف جوه 

بدل من اأن يعي�ضوا يف احلياة ومعانيها. 

ومهما يكن من �ض������يء فالتطور الكبري يف 

تقنيات الت�ض������ال ميثل امت������داداً للوظائف 

عالمية يف �ض������بيل حتقيق اإعالم  اللغوية والإ

عربي على امتداد وا�ض������ع واأ�ض������بحت اللغة 

عالم ذات قوة و�ض������لطان، ملا لها  يف ظ������ل الإ

ف������راد واجلماعات  أث������ري على تفكري الأ من تا

وعلى �ضعورهم و�ضلوكهم واإرادتهم، اإذ كانت 

�ض������المية توظف تقنيات  البلدان العربية والإ

الت�ض������ال الف�ض������ائي بالرب������ط التليفزيوين 

غرا�ص الثقافية  ذاعي ل�ضتخدامه يف الأ والإ

عالمي������ة، ف������اإن ذلك ل يفر�������ص ارتقاء  والإ

مب�ضتوى الربامج فح�ضب، واإمنا يفر�ص عليها 

وىل الرتقاء مب�ض������توى امل�ضمون  بالدرجة الأ

الرباجمي للغة العربية، والتي عا�ضت ككل لغة 

اإن�ضانية مراحل التطور الب�رصي، على النحو 
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الذي يذهب اإلي������ه »ه�. ج. ويلز«، حني جعل 

اللغ������ة هي املحور الرئي�ض������ي حلركة التاريخ 

ن�ض������اين باأ�رصه، وق�ضم هذا التاريخ اأق�ضاما  الإ

ول ع�رص الكالم، والثاين ع�رص  رئي�ض������ية: الأ

الكتاب������ة، والثالث ع�رص الطباع������ة، والرابع 

ذاعة، واأدخ������ل يف اعتباره العوامل  ع�رص الإ

امل�ض������اعدة له������ذا املحور الرئي�ض������ي كاخرتاع 

نتاج  البخار والكهرباء، واقرتان الطباعة بالإ

يل الكبري.  الآ

أواخ������ر القرن التا�ض������ع ع�رص  ونذك������ر اأن ا

أوائل القرن الع�رصين قد �ض������هدت نه�ض������ة  وا

قطار العربية، وهي  طباعية و�ضحفية يف الأ

املرحلة التي �ض������هدت دعوة »�ضبيتا« 1880، 

زهر( ومن  و »ويلكوك�������ص« 1893 مبجلة )الأ

�ض������تاذ �ض������المة  تبعهم من امل�رصيني مثل الأ

مو�ض������ى، وتنبئوا مبوت الف�ضحى كما ماتت 

أوروب������ة. ومل ي������درك ه������وؤلء  الالتيني������ة يف ا

امل�ضت�رصقون ومن ذهب مذهبهم من العرب، 

اأن حركة التط������ور اللغوي يف الوطن العربي 

أي������ام القوميات  تختلف عم������ا كانت علي������ه ا

أوروب������ة – ولك������ن هوؤلء الدع������اة اختلط  يف ا

مر، حي������ث كان عل������ى العرب اأن  عليه������م الأ

يدخلوا مرحلة جديدة م������ن مراحل التطور 

ن�ض������اين. ونعني به������ا  »املرحلة  عالمي الإ الإ

ذاعية« التي ا�ض������تطاعت فيها الب�رصية اأن  الإ

جتعل اللحظة املحدودة حلظة عاملية. فاإذا 

كان������ت الطباعة ق������د اأدت اإىل تفجريات يف 

أة وارتبط  أ�ض������بحت فردية جمزا املجتمعات وا

بتلك التفجريات ازدهار العاميات والدعوات 

اإليها، فاإن الع�رص الكهربي لي�ص عامل تفجري 

وجتزيء كما يقول ماكلوهان، لذلك جند اأن 

أدي������ا اإىل التجمع واللتئام،  الراديو والتلفاز ا

أق������رب اإىل التكتل  فنح������ن نعي�������ص يف ع������امل ا

والتكام������ل مثل الدائرة الكهربية متاما، وقد 

ح�ضا�ص اجلمعي وال�ضعور بالعاملية  انتع�ص الإ

ذاعية.  يف هذه املرحلة الإ

ومن اأجل ذلك نذهب اإىل اأن الدعوات اإىل 

العامية يف البلدان العربية حني بلغت ذروتها 

يف اأواخر املرحل������ة الطباعية –اإن جاز هذا 

احل�ضم التع�ضفي بني املراحل– كانت املرحلة 

أبواب العامل، وكان مغزى ذلك  ذاعية تدق ا الإ

يذان مبيالد »قرية  على ال�ض������عيد العربي الإ

عربي������ة« من املحيط اإىل اخللي������ج، واإن جاز 

هذا التعبري، وهذا هو ما �ض������يحققه بالفعل 

عالم، مما  ا�ضتخدام اأقمار الت�ضالت يف الإ

ح�ضا�ص اجلمعي العربي  يوؤدي اإىل انتعا�ص الإ

قليمية وما ارتبط بها  ومقاومة الدعوات الإ

م������ن دع������وات اإىل   العامي������ة، ومن هنا جند 

ذاعية –على ال�ض������عيد العربي  اأن املرحلة الإ

ترتبط باللغة العربية الف�ضحى  بخا�ض������ة– 
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ع������الم احلديث توؤيد  امل�ض������رتكة، وطبيعة الإ

اإىل حد كبري ه������ذا الفرتا�ص الذي نطرحه 

للم�ض������ار اللغوي العرب������ي، فالنا�ص يف ع�رص 

ذاعة امل�ض������موعة واملرئي������ة ل يقنعون اإل  الإ

يجابية واللتزام، وهذا املطلب  بامل�ضاركة الإ

عالم التي  الجتماعي يفر�ص على و�ضائل الإ

متيز ح�ض������ارتنا املعا�������رصة، اأن تكون لغتها 

–وخا�ض������ة بعد ا�ض������تخدام القمر ال�ضناعي 
عالم������ي– هي اللغ������ة العربية  لالت�ض������ال الإ

الف�ضحى امل�ضرتكة التي تعرب عن ذلك الدور 

الفعال. 

عالم تتوج������ه اإىل اجلماهري  فو�ض������ائل الإ

منذ بدايتها، وبذلك فاإن اأ�ض������لح امل�ضتويات 

اللغوية لها، هو ما يعود على بدء اإىل املدركات 

ال�ض������املة والنطباع������ات الفني������ة، والعربية 

نها  الف�ضحى امل�ضرتكة هي ال�ضبيل اإىل ذلك لأ

عالمية وهي كذلك بالقيا�ص  لغة احل�ضارة الإ

نها تقوم على ا�ض������تعادة اخل�ضائ�ص  اإلينا، لأ

العربية العامة اخلال�ض������ة، وكذلك فاإن هذه 

اللغة امل�ضرتكة هي التي تتجاوز حدود الوطن 

الواحد اإىل جمي������ع الناطقني بالعربية، ومن 

عالم – اأن نفرق بني اللغة  ال������الزم يف لغة الإ

الف�ضحى واللغة ال�ضعبة التي ل يفهمها اإل 

قلون، اإذ لي�ص كل ف�ض������يح �ض������عباً ول كل  الأ

عامي ركيكا �ض������هال على �ضامعيه، وا�ضتعمال 

عالم لي�ص مطلباً ع�ض������ري  الف�ض������حى لغة لالإ

عالم هي الف�ض������حى ال�ض������هلة  املنال فلغة الإ

املب�ضطة يف م�ض������تواها العملي، وقد امتازت 

عالم باإظهار خ�ض������ائ�ص العربية  و�ض������ائل الإ

الت������ي متتاز بها بالفعل، مثل املرونة والعمق، 

وهي اخل�ضائ�ص التي جتعلها تنب�ص باحلياة 

فكار، والت�ضاع  مينة للمعاين والأ والرتجمة الأ

لفاظ والتعب������ريات اجلديدة، التي يحكم  لالأ

ب�ضالحيتها ال�ضتعمال والذوق وال�ضيوع. 

وتت�ض������م العربية امل�ض������رتكة حني يح�ضن 

ا�ض������تخدامها يف القنوات الف�ض������ائية خا�ضة 

أنها لغة  ب�ض������مات اإعالمي������ة، يف مقدمته������ا ا

مفهوم������ة لدى العامة، حيث مل حتل اللهجات 

ال�ض������عبية دون فهم ما ي�ضمعون من ن�ضو�ص 

أنها لغة دميقراطية  الف�ضحى املب�ضطة، كما ا

ل تخاطب الكبري بخطاب وال�ضغري بخطاب 

اآخر، ول تخلط بني �ض������مري الفرد و�ض������مري 

اجلمع، وهي لغة عاملية، ا�ض������طنعتها �ضعوب 

متعددة، منذ ا�ض������تقرت الدول������ة العربية يف 

أوائ������ل الثالث من  أواخ������ر الق������رن الث������اين وا ا

الهجرة فاأخذت بالطاب������ع العربي دينا ولغة 

أني�ص اإىل  وثقافة وح�ض������ارة ويذهب الدكتور ا

أو�ض������ع  اأن خ�ض������ائ�ص العربي������ة قد جعلتها ا

اللغات انت�ض������اراً يف العامل، ويعدها املحدثون 

م������ن اللغويني ثالث������ة لغات الع������امل احلديث 
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من حيث انت�ض������ارها و�ض������عة مناطقها، وقد 

رحب������ت العربية يف اأوج نه�ض������تها بكثري من 

األفاظ احل�ضارة، وا�ضتغلتها يف امل�ضطلحات 

العلمي������ة ولغة الكالم، وق������د كان طبيعياً اأن 

فادة من مزايا هذه اللغة  عالم لالإ ي�ض������عى الإ

احل�ضارية، ويحقق التحول العظيم بت�ضييق 

امل�ضافة بني لغة اخلطاب ولغة الكتابة، ويفتح 

الطريق اأمام لغة احل�ض������ارة لتت�رصب يف كل 

م������كان، وليكون له������ا يف التعبري اجلماهريي 

�ضلطان، واإن هذا التحول لفر�ضة اأمام حرا�ص 

اللغة واملحافظني على �ضالمتها، لكي يبذلوا 

جهودهم لال�ض������تبدال بالعامي والدخيل من 

ألفاظ احل�ض������ارة بوجه خا�������ص، »فاإنهم اإذا  ا

ت�ض������افرت جهودهم يف تلك ال�ض������بيل –كما 

يقول املرح������وم حممود تيم������ور– اأمكنهم اأن 

يحيل������وا اللفظ احل�ض������اري كلم������ة مكتوبة، 

والكلمة املكتوبة ت�ضافح العيون يف ال�ضحف 

�ض������ماع يف  أ فتقرع الأ واملجالت، ثم هي تقرا

ذاعة والتلفاز وال�ض������ينما، ونتيجة ذلك اأن  الإ

ي�ضبح اللفظ احل�ض������اري طعاما جماهرييا 

قالم«.  فواه كما جرى على الأ ي�ضوغ يف الأ

عالمية اإذن –هي  اإن اللغ������ة العربي������ة الإ

اللغ������ة امل�ض������رتكة، فلغتنا من اأغن������ى اللغات 

أبقاها على  الكربى تراث������اً، واأطولها عمراً، وا

الزمن ات�ضالً، وقد و�ضعت ما و�ضل اإليها من 

قدمني يف املا�ضي، على حد تعبري  معارف الأ

ن تثبت  املرحوم �ض������اطع احل�رصي، وهي الآ

ن�ضاين  قدرتها على الت�ض������اع لثمار الفكر الإ

احلديث بل اإنها ت�ض������ارك باإنتاجها يف تنمية 

دبية والعقلي������ة للعامل املعا�رص، ويف  الرثوة الأ

عالم حتقق الف�ض������حى امل�ضرتكة ذلك  لغة الإ

التقارب بني م�ضتويات اللغة الثالثة: العلمي 

مر الذي يواكب  دب������ي والعملي، وه������و الأ والأ

تذويب الف������وارق بني الطبقات، وا�ض������رتاك 

طوائف املواطنني يف ممار�ضة ال�ضوؤون العامة 

عالم. ول  والنقا�ص فيها، مبعاونة و�ضائل الإ

�ض������ك اأن العربية الف�ض������يحة قد ك�ضبت من 

عالمي  التطور العربي القوم������ي والتطور الإ

مزيداً من النفوذ يف الت�ض������ال اجلماهريي 

أ�ض������بح لها مكانها يف بع�ص  حملياً وعاملياً، وا

املنظم������ات الدولية كلغة عمل، وي�ض������تلزم اأن 

عالمية امل�ض������رتكة املعادلة  جتت������از اللغ������ة الإ

ال�ض������عبة بني الرتاث واملعا�رصة، واأن ت�ضعى 

اإىل التقري������ب بني م�ض������تويات التعبري اللغوي 

بحيث ل تكون مقطوعة ال�ضلة بلغة الرتاث 

ول تكون مقطوعة ال�ضلة بلغة احل�ضارة. وما 

عالم  دامت اللغة هي الرابطة الكربى بني الإ

واملجتمع، فينبغي اأن ننظر اإليها نظرا علميا 

�ض������حيحا، فاللغة لي�ض������ت جمموعة القواعد 

التي نح�ض������لها ون�ض������ميها بالنحو املتوا�ضع 



عالم العربية يف ع�رص تكنولوجيا الت�صالت لغة الإ

2�3 العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

علي������ه، وهي ل ميك������ن اأن تخ�ض������ع لقواعد 

املنطق ال�ض������وري، ذل������ك اأن اللغة مبفهومها 

الجتماعي �ضلوك فردي  وجماعي، وتاأ�ضي�ضا 

عالم  على هذا الفهم فاإننا ننظر لو�ضائل الإ

على اأن يف مقدورها اأن تفيد من الف�ض������حى 

امل�ض������رتكة وفقا للحا�ض������ة التي تتعامل معها، 

�ضواء كانت هذه الو�ضائل م�ضموعة اأو مقروءة 

أم مرئي������ة، يف اإبراز اخل�ض������ائ�ص التعبريية،  ا

عالمية يف حقيقة اأمرها جزء  ن اللغ������ة الإ لأ

من ال�ضلوك الجتماعي، كما اأن اختيار لغة 

عالم يف »القري������ة العربية« الكبرية جمرد  الإ

رد فعل اجتماعي. 

واإذا كنا قد انتهينا اإىل اأن »الو�ض������يلة هي 

عالم هي امتداد للغة،  اللغة« فاإن و�ضائل الإ

وعلى ه������ذا النحو تكون اأقمار الت�ض������الت 

عالم واللغة، اإذ  امتداداً جديداً لو�ض������ائل الإ

عالمي،  ر�ض������ال الإ متد بغري حدود نطاق الإ

عالم،  م������ر ال������ذي ي������وؤدي اإىل تدف������ق الإ الأ

والرتقاء بال������ذوق العام، وتاأ�ض������يل الثقافة 

القومي������ة اإىل جان������ب الت�ض������ال بالثقافات 

ن�ضانية  العاملية، واإثراء القيم الجتماعية والإ

وحتقيق الفهم املتبادل بني ال�ض������عوب. وهنا 

عالمي على البلدان العربية  يوؤكد التطور الإ

عالم  اأن ت�ضعى اإىل توحيد اللغة يف و�ضائل الإ

ك�رصورة اجتماعي������ة،  فاملدنية وحدها هي 

التي ت�ضتطيع اأن تن�رص اللغة بني كتل عظيمة 

من الب�رص ، ول تتفكك اللغة امل�ضرتكة وتتفتت 

اإل اإذا تراخت العرى الجتماعية التي كانت 

ع������الم يف ع�������رص اأقمار  مت�ض������كها، ولغة الإ

الت�ض������الت هي – كما تقدم – الف�ض������حى 

امل�ض������رتكة، التي تتميز بنوع م������ن   »التوازن 

دائ������م التغري بني الثبات والتطور« كما تتميز 

– اإعالمياً– باأنها لغة و�ضطى تقوم بني لغات 

مر الذي  أولئ������ك الذين يتكلمونها جميعاً، الأ ا

أ�ضا�ضاً  يبني بو�ضوح يف قيام قوميتنا العربية ا

على وحدة اللغة، وتاأ�ضي�ضاً على هذا الفهم، 

ذاعية  مكان������ات الإ لبد م������ن ا�ض������تخدام الإ

ع������الم يف حتقيق اللغة  وو�ض������ائل الن�رص والإ

العربية امل�ض������رتكة، والتي ت�ض������ود كل البلدان 

أداء،  العربية ويح�ضنها قومها كتابة ونطقا وا

أبناءها بع�ض������هم اإىل بع�ص، فتوؤلف  وت�ض������د ا

منه������م جمتمع������ا عربيا حري�ض������ا على عزته 

وكرامته، ي�ضعر يف �ض������عور واحد، ويفكر يف 

عق������ل واحد، فال منازعات ول خ�ض������ومات، 

بل �ضالم وح�ض������ن تفاهم، وتاآزر يف الت�ضدي 

عدائهم الطامع������ني يف خرياتهم فالقومية  لأ

العربية ل ت�ض������تلهم وجوده������ا اإل عن طريق 

أ�ضا�ص  هذه اللغة ول يتحقق دعمها اإل على ا

ذلك الل�ضان العربي املبني.
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جاءت علوم ال�ضتعراف، منذ وقت قريب، باإجابة غري م�ضبوقة على هذا 

ن�ضان  ال�ضوؤال الذي كان يطرحه الفال�ض������فة القدامى فيما م�ضى: اإذا كان الإ

ن�ض������اف، كما  ن ح�ص الإ ب لذلك.. بيولوجياً! ذلك لأ نه موؤهَّ كائناً اأخالقياً فالأ

خرين، يُ�ض������عالن يف دماغنا مناطَق متخ�ض�ض������ًة  مل واملعاناة بالآ ُكْره اإحلاق الأ

مر اإْرث من تاريخ التطور الب�رصي. ب�ضكل وا�ضح. يربهن ذلك على اأن الأ
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خالق.. اأ�س�س فطرية لالأ

هذا ما اكت�ضفته اأعمال حديثة يف ميدان 

بني  : دماغنا مزود بتاأهُّ
)1(

علوم ال�ض������تعراف

اأخالقي������ني موروثني عرب تطورنا: كْره اإحلاق 

ن�ضاف.  خرين وح�ّص الإ مل واملعاناة بالآ الأ

أن������ك يف رحلة فوق امل������اء، يندلع  تخي������ل ا

حري������ق عل������ى ظه������ر ال�ض������فينة، في�ض������طر 

نقاذ. لكن  امل�ض������افرون للهروب اإىل زوارق الإ

هذه الزوارق لي�ضت كبرية كفايًة، يف حني اأن 

زورقك، املكتظ، مهدد بالغرق باأية حلظة يف 

ماء قار�ص. بجوارك راكب اأ�ض������ابه احلريق 

ن يبقى  أية فر�ضة لأ بجرح قاتل ولي�ص اأمامه ا

نقاذ؛ واإذا  حياً اإىل حني و�ضول امل�ضاعدة والإ

ما ُفّرغ الزورق من بع�ص حمولته، �ض������تكون 

هناك فر�ض������ة اأن ل يغرق. ال�ضوؤال هو: هل 

�ضتطيح بهذا ال�ضخ�ص من فوق منت الزورق 

من اأجل اإنقاذ حياة بقية الركاب..وحياتك؟ 

أم اأنك �ضتحجم عن هذا العمل، حتت خطر  ا

خرون جميعاً؟ يطلق علماء النف�ص  اأن ميوت الآ

 ا�ضم  »�ضيناريو 
)2(

حراج على هذا النوع من الإ

 scenario moral اأخالق������ي �ضخ�ض������ي« 

عل������ى  يطبقون������ه  وعندم������ا   .personnel
أ�ض������خا�ص متطوعني، تف�ض������ل غالبية هوؤلء  ا

.. ع������دم القيام باأي فع������ل. اإذاً، ينت�رص هنا 

خرين(  العتبار الأخالقي  )ع������دم اإيذاء الآ

أين ياأتي مثل هذا  عل������ى اأي اعتبار اآخر. من ا

اخلي������ار؟ هل ينحدر من الثقافة التي تعلّمنا 

جابة موؤخراً من  اأن ل نوؤذي الغري؟ جاءت الإ

اأعمال حديثة يف علوم ال�ض������تعراف: ك�ضفت 

أنه توجد يف دماغنا مناطق �ضالعة على  عن ا

نحو نوعي يف اتخاذنا القرارات الأخالقية. 

اإذاً، ه������ل يولد الكائن الب�رصي مزوداً ب� »نواة 

�ضلبة« من الكفاءات الأخالقية، املوروثة منذ 

الولدة، على نحو م�ضتقل عن الثقافات؟

�سة بو�سوح:   باحات مكرَّ

اإن معاينة اأدمغة اأفراد، ووجهوا ب�ضيناريو 

الت�ض������وير  بو�ض������اطة  اأخالق������ي �ضخ�ض������ي، 

أتاحت  الطبي الدماغ������ي )IRM( هي التي ا

 J. »مر. وقد اأورد »يو�ض������وا غرين ح�ض������م الأ

Greene التف�ض������ري من خالل درا�ضة هامة 
ألفها حول املو�ض������وع عام 2001: »اإن فكرة  ا

������ط  قتل �ض������خ�ص هي كريهة، حتى اإنها تن�ضِّ

مناطَق مرتبط������ة بالنفع������الت..«. وهكذا، 

فاإن هنال������ك العديد من املناطق ال�ض������العة 

مر، منها ب�ض������كل خا�ص الق�رصة  يف ه������ذا الأ

اخللفية،   cortex cingulaire احلزامية 

والتلفيف gyrus اجلبهي املتو�ض������ط، والتَلْم 

آذار 2007،  sulcus ال�ضدغي العلوي. ويف ا
 A. »اأخ�ضع فريق �ض������م   »اأنطونيو دما�ضيو

 M. كونيغ�������ص«  و»ميكاي������ل    Damassio
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 ،M. Hauser »و»مارك هو�رص Coenigs
حياء الع�ضبي  وهم من اخت�ضا�ضيي علم الأ

أ�ضخا�ضاً اأ�ضحاء  مريكيني، ا وعلماء النف�ص الأ

واآخرين، م�ض������ابني باأذيات خمية مب�ض������توى 

ق�رصة مق������دم اجلبه������ة البطنية املتو�ض������طة 

 ،cortex préfrontal ventromédian
اإىل جمموعة من ال�ض������يناريوهات الأخالقية 

ال�ضخ�ض������ية. وجاء احلكم اأخ������رياً: اإذا كان 

�ضحاء قد ا�ضتجابوا على نحو  �ضخا�ص الأ الأ

خرين  يتوافق ودرا�ضة »يو�ضوا غرين«، فاإن الآ

ذيات( ف�ضلوا الت�ضحية بال�ضحية.  )ذوي الأ

�ض������خا�ص يُظهرون يف احلياة  اإل اأن هوؤلء الأ

اليومية العادية ح�ضا�ض������يًة انفعالية اأ�ضعف 

ب�ضكل عام من املعتاد على م�ضتوى العواطف 

واخلجل،  ال�ضفقة،  »الجتماعية«:  امل�ض������ماة 

والذن������ب.. . باملقابل، ه������وؤلء قادرون متاماً 

على القي������ام مبحاكمات منطقي������ة موفقة. 

ا�ض������تنتاج الباحثني: توجد بالفعل يف دماغنا 

مناطق �ض������العة بو�ضوح يف �ضياغة اأحكامنا 

الأخالقية، وه������ذه املناطق متعلقة بالتنظيم 

������ي( الدماغي لالنفع������الت. وبعبارة  )التع�ضّ

مل  وا�ض������حة، اإذا كنا نُبدي نفوراً من اإحلاق الأ

ن هذا هو.. امل�ض������ار  خرين، فالأ واملعاناة بالآ

مور.  الطبيعي لالأ

ولي�ص هذا الك������ره الطبيعي هو العن�رص 

الوحيد الذي يوحي باأنه يبدو اأن لدى الكائن 

الب�������رصي جملًة م������ن القواع������د البيولوجية 

ن درا�ضات اأخرى،  خالق؛ ذلك لأ الفطرية لالأ

اأجن������زت ب�ض������كل خا�ص يف الع������ام 2003 يف 

جامعة برن�ض������تون يف الولي������ات املتحدة، قد 

بون ملكوِّن جوهري اآخر  أي�ضاً موؤهَّ أننا ا بينت ا

 sens ن�ضاف من مكونات الأخالق: ح�ّص الإ

 .de l`équité
نذار النهائي:  لعبة الإ

كان قد مت التو�ض������ل اإىل هذا الكت�ضاف 

�ضخا�ص  ب�ضكل خا�ص من خالل و�ضع عدد من الأ

نذار النهائي«  يف مواجهة اللعبة امل�ضماة »الإ

jeu de l`ultimatum. باخت�ضار: يعر�ص 
أ«  على ال�ضخ�ص »ب«  اأن يقت�ضما  ال�ضخ�ص »ا

مبلغ������اً ما من املال يقدم������ه الباحُث املخترِب، 

الذي يحدد تق�ض������يَم املبلغ مبفرده. اإذا قبل 

»ب« العر�ص، يقب�ص ال�ضخ�ض������ان احل�ضتني 

أ«؛ واإذا رف�ص،  اللت������ني قررهما ال�ض������خ�ص »ا

يعود املبل������غ اإىل املخترِب. ولك������ن، يف غالبية 

�ض������خا�ص »ب«   احلالت، ترف�ص جمموعة الأ

كلَّ ت�ضوية غري من�ضفة )حيث يعر�ص ال�ضخ�ص 

»اأ« على ال�ض������خ�ص »ب« ق������دراً من املال هو 

اأقل من ذاك الذي يحتفظ به لنف�ضه(، بقوة 

اأكرب كلما كان التق�ض������يم غري ع������ادل. وهذا 

القرار هو بالبداهة غري معقول: احل�ض������ول 
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عل������ى القليل مما هو جماين خ������ريٌ من عدم 

احل�ضول على �ضيء البتة. 

ا�ض������تنتج علماء النف�ص من ذلك اأن لدى 

الكائن الب�رصي ح�ص اإن�ض������اف طبيعياً متكن 

حياء الع�ضبية من اإي�ضاحه بو�ضاطة  علماء الأ

أي�ض������اً.  ا الت�ض������وير الطب������ي الدماغي، هنا 

ن الت�ض������وير بالرنني املغنطي�ض������ي قد  ذلك لأ

اأظهر الدور الراجح ال������ذي توؤديه هنا باحٌة 

خمي������ة مرتبطة باإنتاج ع������دد من النفعالت 

مل والغ�ض������ب: الباحة امل�ض������ماة »اجَلِزيرة  كالأ

ب������ل  insula antérieure؛  مامي������ة«  الأ

أي�ض������اً الدور الذي يوؤديه الق�ضم الأمين من  ا

املنطقة املخية امل�ضماة »ق�رصة مقدم اجلبهة 

 cortex préfrontal »الظهرانية اجلانبية

مثلم������ا   ،)DLPFC(  
)3(

 dorsolatéral

اأكده يف ت�رصين الثاين 2006 فريق من »معهد 

�ض������وؤون البحث الختباري يف القت�ضاد«، يف 

جامعة زيوريخ. بعد اأن قام هوؤلء الباحثون، 

بالتنبيه املغنطي�ضي عرب اجلمجمة، بتحييد 

ه������ذه الباح������ة يف مخ عدد م������ن املتطوعني، 

نذار  لحظوا يف الواقع، �ضمن اإطار لعبة الإ

�ضخا�ص كانوا يقبلون  أي�ض������اً، اأن الأ النهائي ا

عرو�������ص التبادل غري الع������ادل بطيبة خاطر 

أرح������ب بكثري. ويربه������ن ذلك على  ب�ض������ورة ا

اأن املنطق������ة املخية امل�ض������ماة »ق�������رصة مقدم 

اجلبهة الظهرانية اجلانبية« ت�ضاهم يف رف�ص 

ثارات غري املن�ضفة.  الإ

وهك������ذا، ب������ات العلماء متيقن������ني من اأن 

و�ض������اع التي  هة يف الأ النفع������الت هي املوجِّ

أو القيام  يتهي������اأ فيها خياُر جعل الغري يت������اأمل ا
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بت�ض������وية غري عادلة. ويرى »م������ارك هو�رص« 

M. Hausser، املدي������ر امل�ض������ارك لربنامج 
 »Mind، Brain، and Behavior«
)عقل، دماغ، و�ض������لوك( يف جامعة هارفارد 

يف الوليات املتحدة اأن هذا الكت�ضاف معربِّ 

آلي������ات  انتقاها  للغاي������ة: »النفع������الت هي ا

فرادها  نها تتيح لأ نواع، لأ التطور يف قلب الأ

و�ضاع التي  اأن ي�ضتجيبوا ب�ض������كل منا�ضب لالأ

ننا قد  ته������م بقاءهم. واإذا كنا نكابده������ا فالأ

بُرجمنا وراثياً م������ن اأجل ذلك عرب تاريخنا«. 

هل يعن������ي ذلك اأن الدماغ الب�رصي قد تطور 

اًل  ع������رب التاريخ التط������وري اإىل اأن بلغ ت�ض������كُّ

مينحه فر�ضة بلوغ احل�ص الأخالقي؟. 

 اإرث من تطورنا:   

خرين يعانون  احلقيقة اأن كْره جع������ل الآ

ويتاأملون يبدو موج������وداً عند الطفل الب�رصي 

حتى قبل اأن ي�ض������ل اإىل تعل������م اللغة. وهذه 

حجة قوية يف �ض������الح وجود الطابع الفطري 

ل�ض������كل بدئي من الأخالق. وه������ذا على كل 

ح������ال ما تتج������ه اإىل اإثباته جت������ارب عديدة، 

على غرار تلك التي اأجنزها فريق »اإميانويل 

دوب������و« E. Dupoux، مدير خمترب املركز 

بحاث العلمية لعلوم ال�ضتعراف  الوطني لالأ

وعلم النف�ص اللغ������وي يف دار املعلمني العليا 

يف باري�������ص يف العامني 2003 و2004  حول 

اأطفال ر�ضع ل يتكلمون بعد«. عر�ضنا على 

طفال فيلماً دفع فيه �ض������خ�ٌص بنتاً �ضغرية  الأ

ر�ص فاأخذت تبكي، ثم رفع  فوقع������ت على الأ

ر�������ص. بعدئذ، يوقع  كر�ض������ياً مرمياً على الأ

ر�ص وي�ضاعد  �ض������خ�ٌص اآخر الكر�ضيَّ على الأ

البنَت ال�ض������غرية كي تنه�������ص. اأظهر حتليُل 

طفال  حركات العين������ني    )يكون انتب������اه الأ

أ�ض������احوا بوجههم عن  الر�ض������ع �ض������عيفاً اإذا ا

امل�ض������هد وقوياً اإذا اأمعن������وا النظر فيه لفرتة 

أنهم ينظ������رون بانتباه، ولكن  زمنية اأط������ول( ا

على نح������و خمتلف، اإىل ،، اخلبيث ،، واإىل ،، 

اللطيف ،،. يح������دث ذلك قبل اأن يكونوا قد 

بلغ������وا مرحلتي اللغة والثقاف������ة! اأيدت هذه 

النتيج������ة اأعمالً رائدة يف ه������ذا امليدان قام 

أ�ض������تاذ علم النف�������ص »باتريك برمياك«  بها ا

P. Premack  م������ن جامعة بن�ض������لفانيا يف 

خرين،  الولي������ات املتحدة. »اإن كْره معاناة الآ

املوجود لدى الطفل منذ �ضن ما قبل الكالم، 

رمبا كان ي�ضتقر يف وقت لحق ب�ضكل نهائي، 

من������ذ اأن يدخل مرحلة اللغة، من خالل تعلم 

�ض������لية«، ح�ض������ب حتليل  قواع������د ثقافته الأ

أ�ض������تاذة  »فاني�ض������ا نوروك« V. Nurock، ا

الفل�ض������فة يف جامعة نانتري / فرن�ضا، والتي 

�ض������اركت يف اأعم������ال خمترب املرك������ز الوطني 
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بحاث العلمية لعلوم ال�ضتعراف وعلم نف�ص  لالأ

اللغة. 

أولية  اإذاً، هناك وجود لعنا�رص اأخالقية ا

تبدو م�ض������تقلة عن الثقافة. وهذا ما يطرح 

�ض������وؤالً بالطبع: مب������ا اأن دماغنا مزود مبثل 

هذه التاأهب������ات الأخالقية، فكيف اأمكن لها 

نه لو مل  اأن تُنتَقى عرب تاريخن������ا التطوري؟ لأ

مر كذلك لزالت من اإرثنا اجليني مع  يكن الأ

جيال. مع ذلك، قدم العلماء عنا�رَص  مرور الأ

أي�ضاً.  اإجابٍة، هنا ا

وهك������ذا، قدم الباحثون تف�ض������ريين حول 

مل واملعاناة بالغري. اأولً،  م�ضاألة كره اإحلاق الأ

ميكن اأن تنحدر هذه القدرة من �ضلوك �ضلفي

ancestral  نافع جداً: لياقة ك�ضف انفعال 
الغري، ب�ض������كل فاعل. »يتيح اإدراكنا الغريزي 

خرون اأن نتكهن  لالنفعالت التي يكابدها الآ

ب�ضلوكياتهم. وقد اأف�ضى ذلك اإىل ن�ضوء ميزة 

جوهرية عند اأجدادنا«، ب�رصح »جان د�ضتي« 

حياء الع�ض������بية  أ�ض������تاذ علم الأ J. Decety ا
يف جامعة وا�ض������نطن / الولي������ات املتحدة. 

فراد الذين كانوا يتوقعون  يف الواق������ع، اإن الأ

�ض������لوكاً عدوانياً من جانب اأحد اأمثالهم، اأو 

كانوا ي�ضت�ض������عرون خوفه املنذر بوقوع خطر، 

�ُض������نحت لهم بالتاأكيد فر�ٌص اأف�ض������ل للبقاء، 

وبالتايل اإم������كان نقل جيناته������م. نعم، ولكن 

باأي �ضبيل ننتقل من هذه القدرة على ك�ضف 

خرين اإىل كره معاناة الغري؟ يتم  انفعالت الآ

آلية الك�ضف نف�ضها. ذلك عرب ا

لياقة التناغم الوجداين:     

آلي������ة يتعذر حتا�ض������يها، ا�ض������مها »عدوى  ا

 contagion émotionnelle  »النفعال

: اإن من �ض������اأن جم������رد روؤية وج������ه يعرب عن 

النفعال اأن يجعلنا نتجاوب مع هذه احلالة 

أي�ضاً بانفعالت  النفعالية، اإىل اأن نح�ص نحن ا

كريهة. وهذا ما يحثنا ب�ض������كل طبيعي على 

خرين، وبالتايل..  عدم مفاقمة ال�ضدة لدى الآ

�ضدتنا نحن!. يف عام 2000، كان عامل النف�ص 

 ،U. Dimberg »ال�ضويدي »اأولف دميربغ

أثبت من جانب اآخر  أب�ض������ال، قد ا من جامعة ا

هذه الظاهرة الال�ض������عورية: كان متطوعون، 

ممن عر�ضت عليهم �رصيعاً جداً �ضوُر وجوٍه 

أنف�ضهم باإظهار  حزينة املظهر، ي�رصعون هم ا

أي�ض������اً اأن  اإمي������اءات تعرب عن احلزن. ميكن ا

غاث������ة، كي نوق������ف معاناةَ  يُلزمن������ا ذلك بالإ

لية من������ذ وقت مبكر  خ������ر. تظهر هذه الآ الآ

من احلياة: »مييل الطفل، منذ اأن ي�ضبح يف 

أنداده  �ضن ال�ض������نة الثانية، عندما يرى اأحد ا

باكياً، اإىل موؤا�ض������اة هذا النّد، باأن يُح�رصِ له 

خر تبّث فيه  ن معاناة الآ دمي������ًة مثاًل. ذلك لأ

اإح�ضا�ضاً مكروهاً يرغب يف اأن يوقفه«، ت�رصح 
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أ�ض������تاذة  »فاني�ض������ا نوروك«  V. Nurock، ا

الفل�ضفة يف جامعة باري�ص العا�رصة. 

اإل اأن ه������ذه لي�ض������ت املي������زة التطوري������ة 

الوحي������دة التي اأمكن له������ا اأن متثل كره جعل 

ع�ضاب  الغري يعاين. يرى اخت�ضا�ضي طب الأ

»جيم�������ص بلري« J. Blair، مدير وحدة علوم 

ال�ض������تعراف الع�ض������بية يف املعه������د الوطني 

لل�ضحة العقلية، بت�ض������دا، الوليات املتحدة، 

أي�ض������اً عن  اأن هذه الق������درة رمبا كانت تنم ا

»�ض������لوك قد يكون تطور لدى اأ�ضالفنا، هذا 

ال�ض������لوك الذي يقوم على عدم اإيذاء النظري 

خريُ اإ�ض������اراٍت تدل على  عندما يطلق هذا الأ

الر�ض������وخ. وهكذا، فاإن روؤية وجه خائف اأو 

معرب عن املعاناة يوّلد فينا نوعاً من اإ�ض������ارة 

تية ب�ض������كل  نذار باخلطر القوية جداً، الآ الإ

خا�������ص من باح������ة الل������وزة amygdale يف 

املخ، الت������ي تردعنا عن اأي فعل عدواين اإزاء 

ال�ض������خ�ص«. ورمب������ا كان هذا ه������و ما يدفع 

بقاء على  املنت�رصي������ن يف ال�رصاع������ات اإىل الإ

حياة اخل�ضوم بهدف ال�ضتفادة منهم؛ وكان 

هذا التكتيك متبعاً منذ 1،800 مليون �ض������نة 

اإىل 9000 �ضنة قبل امليالد، من اأجل احلفاظ 

على اجلماعات الب�رصية التي مل تكن اأعدادها 

تتجاوز املئة فرد.. 

ّيًا:    ميزة اأن يكون املرء غرْيِ

أبع������د  ا التط������ور  �ض������يناريوهات  ذهب������ت 

م������ن ذلك يف اقتبا�ض������ها بخ�ض������و�ص نزوعنا 

ن�ض������اف: ا�ضت�ض������هدْت هذه  الطبيعي اإىل الإ

 capucins ال�ضيناريوهات بقرود الكبو�ضي

)القرود املَُقلْنَ�ضة طويلة اللحية، التي تعي�ص 

يف اأمريكا اجلنوبية »املرتجم«(. فقد اأظهرت 

درا�ضة اأجنزها عام 2003 باحثون من جامعة 

اإموري يف اأطلنطا / الوليات املتحدة اأن هذه 

أي�ض������اً، الت�ضويات  املخلوقات ل تتحمل، هي ا

غري املن�ض������فة. كما بينت جت������ارب عديدة، 

لعاب، امليزةَ التي تتاأتى من  م�ض������تندة اإىل الأ

النزوع اإىل تف�ض������يل التب������ادلت العادلة: اإن 

نف�ض������هم �ضهرةَ  الالعبني، الذين يوؤ�ض�ض������ون لأ

بني  خرين موؤهَّ الغرْيي������ة، يرون الالعب������ني الآ

للتعاون معهم، وم������ن هنا غالباً ما يخرجون 

من اللعب رابحني!. 

نعم، اإل اأن هذه امل�ضلحة يف التعاون لي�ضت 

حكراً على نوعنا. لي�ص بع�ص البكترييا اأقل 

ق������درة يف هذا الجتاه: يحدث لها اأن تنتظم 

تلقائياً يف جمموعة لت�ضتفيد اأف�ضل ا�ضتفادة 

غذائية م������ن بيئتها. ما الفرق اإذاً مع الكائن 

الب�������رصي؟ يف الواقع، يبدو نظ������ام البكترييا 

أ�ض������لوٍب تعاوين �ض������عيفاً جداً و�ضديد  حول ا

العتماد على الو�ض������ط – يكفي اأن ل يوؤدي 
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أك������رب مما ينبغي منها اللعبَة اجلماعية  عدد ا

حتى ينهار »املجتم������ع« البكتريي. هذا بينما 

يتمت������ع الكائ������ن الب�رصي بن������زوع اإىل التعاون 

را�ضخ بقوة يف جيناته: كرهه الطبيعي للجْور 

مل بالغري. يدفعه هذان  حلاق املعاناة والأ كما لإ

ال�ضتعدادان، كما تقول �ضيناريوهات التطور، 

اإىل التعاون ب�ض������كل طبيعي. »اأمكن لذلك اأن 

يتجلى يف املا�ضي يف توزيع منتجات ال�ضيد، 

واملعلومات بخ�ضو�ص اأماكن ال�ضيد اأو طرق 

دوات«، ي�ض������تخل�ص »با�ضكال بيك«  �ض������نع الأ

�ض������تاذ املحا�رص يف الكوليج دو  P. Picq، الأ
حفورية  نرثوبولوجيا الأ فران�������ص يف عل������م الأ

                 .paléoanthropologie
أج������ل ذلك، يكف������ي اأن ننظر حولنا:  من ا

أف������راد غرييون  ل نعي�������ص يف ع������امل يْعم������ره ا

واأخالقيون. ينق�ضه الكثري؛ على العك�ص. ذلك 

أنه على الرغم من ا�ض������تعداداته الأخالقية،  ا

أي�ضاً اإىل ال�ضلوكيات  ن�ضان م�ضدوداً ا »يبقى الإ

الفردانية! ميكن لهذه ال�ض������لوكيات اأن تتغلب 

ب�ض������هولة كبرية عل������ى قدراتن������ا الأخالقية«، 

.)CNRS يهتف »اإميانويل دوبو« )من

معاقبة الالمتعاونني: 

هذا ما اأكدته بو�ضوح جتارب لعلم النف�ص 

اأجنزت يف �ضبعينيات القرن املا�ضي. وهاهو 

مث������ال واحد: اأعاد علم������اء نف�ص من جامعة 

�ض������تانفورد يف الوليات املتحدة متثيل و�ضع 

أو�ض������اع ال�ضجون ب�ض������كل �ضنعي، حيث  من ا

يتوجب على طالب متطوعني تاأمني حرا�ضة 

»�ض������جناء« – وهم طالب متطوعون اآخرون 

أر�������ص مبنى  – حمبو�ض������ني يف طاب������ق حتت ا
اجلامعة. اإل اأن حرا�ص ال�ض������جن �رصعان ما 

برهنوا عن �رصا�ضة مده�ضة، حيث اأكرثوا من 

اأمثالهم املحتجزين،  املعامالت ال�ضيئة جتاه 

أية تعليمات  بينم������ا مل تكن قد اأعطيت له������م ا

حول ال�ض������لوك الذي ينبغي عليهم اعتماده..

أنه توج������ب اإيقاف التجربة  ذل������ك اإىل درجة ا

قبل املوعد املح������دد لنتهائها بوقت طويل، 

أ�ضبوعاً.  وكان مقرراً اأن ت�ضتمر ا

أت������ي ذلك متناق�ض������اً مع  ول وهل������ة، يا لأ

»النواة الأخالقية« للكائن الب�رصي؛ با�ضتثناء 

اأن الباحث������ني ق������د تبينوا، بغراب������ة، اأن ذات 

ال�ض������تعداد الطبيع������ي يدفعن������ا اإىل التعاون 

مع الغري، كما اإىل ممار�ض������ة ال�ض������يطرة على 

ه������ذا الغري عندما ت�ض������نح الفر�ض������ة!. هذا 

ن������ه يتيح معاقبة  ال�ض������تعداد، هو..العنف؛ لأ

أولئك الذين يرف�ضون التعاون!. »كي ميكن  ا

لبع�������ص الق������درات، مثل النفور م������ن معاناة 

ن�ض������اف، اأن ت�ضتمر  خر، وكذلك ح�ص الإ الآ

�ضمن جماعة ما، ينبغي التمكن من معاقبة 

أولئك الذين ينتفعون من هذه ال�ض������فات ول  ا
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يقابلوها باملثل«، ح�ض������ب تقدير الربوف�ض������ور 

»جوناثان هي������دت« J. Haidt، عامل النف�ص 

من جامعة فرجينيا يف الوليات املتحدة. 

 القول الف�سل هو للغة: 

أنه توجد يف  أيه، »يف�رص هذا ا وح�ض������ب را

املجتمع������ات كلها منظومة عقوب������ات ترتكز 

اإىل العنف اجل�ض������دي«. وهك������ذا، رمبا كان 

باً لت�ضجيع التعاون، لكنه قادر  ن�ض������ان موؤهَّ الإ

أي�ضاً على اأن يتعدى هذا التاأهب.. من اأجل  ا

اأن ي�ض������من النت�ضار اجلماعي لهذا التعاون 

ب�ضكل اأف�ضل. 

ن اأن يف�رصوا كيف  يبقى على الباحثني الآ

يبتني التوازن بني هاتني القابليتني، من اأجل 

الو�ض������ول  اإىل ما يعرتف به كلُّ جمتمع، وكل 

أنها اأخالقه اخلا�ض������ة. ل �ضك يف  فرد على ا

جاب������ة متر عرب اللغ������ة والثقافة؛ فلكي  أن الإ ا

ن�ض������ان كائناً اأخالقي������اً، يجب اأن  ي�ض������بح الإ

يكون كائناً لغوي������اً: اإن اللغة هي التي متكنه 

خرين،  من اأن يكيف ميوله ال�ض������لوكية مع الآ

حكام على نحو م�ضرتك  باأن تتيح له تبادل الأ

فعال املا�ض������ية كما ح������ول النوايا  ح������ول الأ

املوجهة نحو امل�ض������تقبل. اإذاً، �ضيتوجب على 

عل������وم ال�ض������تعراف، كي جتع������ل فهمها اأكرث 

دقة لقواعد الأخالق البيولوجية هذه، التي 

اأو�ض������حتها، اأن حترز تقدماً اأي�ضاً يف فهمها 

لظهور اللغة. اإنه لربنامج واعد.. 

هل القتل���ة بطري���ق الت�سل�سل مردون 

من كل ح�س اأخالقي؟ 

ه������ل ميكن اأن يعي�ص امل������رء خلواً من كل 

ح�ص اأخالقي؟ ميك������ن اأن تدفع حالة الَقتَلة 

بالت�ضل�ضل اإىل العتقاد بذلك. مع ذلك، لي�ص 

مر على هذا القدر من الب�ضاطة. »القتلة  الأ

أ�ض������خا�ص معتلون  بطري������ق الت�ضل�ض������ل ه������م ا

؛ اأي اأن لديهم 
)4( psychopathes ًنف�ض������يا

ا�ضطراباً يف ال�ضخ�ضية يتميز ب�ضكل خا�ص 

بربودة عاطفية، والن������زوع اإىل التالعب غري 

الأخالقي والنعدام التام لتاأنيب ال�ض������مري. 

آم������راً واح������داً يتفوق ل������دى معتّل  أً ا اإن مب������دا

النف�ص: اإ�ض������باع اندفاعاته«، ي�رصح »�ضتيفان 

بورغ������وان« S. Bourgoin، مدير التعليم 

حول القتل������ة بالت�ضل�ض������ل يف املركز الوطني 

لتدريب ال�رصطة الق�ض������ائية يف كلية الدرك 

الوطنية، يف فونتينبلو، فرن�ضا. هذا بالرغم 

أنه������م يعرفون متاماً ما ه������و خري وما  م������ن »ا

هو �رص. لكن ذل������ك ل مينعهم من اأن يعذبوا 

نه ل تكفي يف الواقع  أمثالَهم. ذلك لأ ويقتلوا ا

أي�ضاً القدرة  معرفة قوانني الأخالق، بل تلزم ا

ح�ض������ا�ص بالعواطف التي حتث على  على الإ

ع������دم انتهاكها«، يكمل »جيم�������ص بلري«. كان 

هذا الباحث قد اأجرى درا�ضة منوذجية عام 
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1997 على زمرتني من املعتقلني يف �ض������جن 

بريطاني������ا.  يف   Wormwood Scrubs
كانت اإحداهما ت�ضم فقط اأفراداً �ُضخ�ضت 

أنهم معتلون نف�ض������ياً ح�ض������ب  حالتُه������م على ا

ال�ضلّم ال�رصيري امل�ضمى »de Hare«، الذي 

ياأخ������ذ بع������ني العتبار ع�رصين عَر�ض������اً: من 

امليْل اإىل ال�ض������جر اإىل الالم�ضوؤولية، مروراً 

أو الكذب الباثولوجي. عر�ضت  بالندفاعية ا

على هاتني الزمرتني جمموعات من ال�ضور 

أ�ض������ياء  الفوتوغرافي������ة: كان بع�ض������ها ميثل ا

ة  حمايدة )كتاب، مظلة..( واأخرى اأو�ضاَع �ِضّد

طفال ورا�ضدين  خ�ص �ضوراً لأ )�ضيق(، وبالأ

يبكون. النتيجة: تبني اأن رد الفعل العاطفي 

للمعتقل������ني املعتلني نف�ض������ياً، اإزاء روؤية هذه 

خرية، هو اأ�ضعف  ال�ض������ور الفوتوغرافية الأ

ب�ض������كل ملمو�ص م������ن مثيله ل������دى املعتقلني 

خرين. مت التو�ضل اإىل هذه النتيجة بقيا�ص  الآ

 électrodermale ن�ض������اط كهربائية ِجلْد

�ض������خا�ص، اأي اختالف������ات معدل  ه������وؤلء الأ

أنها مرتبطة  تعّرقهم اجللدي، املعروفة على ا

بالتغ������ريات النفعالي������ة. ه������ذا النق�������ص يف 

اجلهاز النفعايل عند املعتلني نف�ضياً، الذي 

ك�ضفته درا�ضة اأخرى فيما يتعلق باخلوف من 

فعال، هو ما تاأكد  التعر�ص للعق������اب على الأ

أنه  بالت�ض������وير الطبي الدماغي. »اكت�ض������فنا ا

عندما يجري عر�ص �ضور فوتوغرافية متثل 

أ�ضخا�ض������اً خائفني اأو حزين������ني على معتلني  ا

نف�ض������ياً، تكون لوزتهم املخية، التي هي باحة 

خمية تطلق انفع������الت اخلوف والنفور، اأقل 

�ض������خا�ص ال�ضليمني  ن�ض������اطاً باملقارنة مع الأ

�ض������من الو�ض������ع نف�ض������ه. اإذا كان������ت حالُت 

أخ������رى من الدماغ  خل������ٍل وظيفي يف مناطق ا

رجح جداً ال�ض������بب يف العتالل  هي على الأ

النف�ضي psychopathie، فذلك يو�ضح اأن 

أ�ضا�ضية يف  امل�ضكالت التي ت�ضيب اللوزة هي ا

ظهور هذه ال�ضطراب«، يقول »جيم�ص بلري«. 

هل ميكن التعرف اإىل من�ض������اأ حالت اخللل 

الوظيفي هذه؟ »ينتج العتالل النف�ضي على 

رجح من تاأهبات وراثية موؤتلفة مع تاأثريات  الأ

البيئة التي يكرب فيها املعتلون نف�ض������ياً. لكن 

عنا�رص عديدة اأخرى ما تزال ع�ض������ية على 

 ،T. Pham »الفه������م«، يلحظ »تيريي ف������ام

جرام يف  أ�ضتاذ علم النف�ص يف وحدة علم الإ ا

جامعة Louvain الكاثوليكية، يف بلجيكا. 

ثمة نقطة اأوىل غري وا�ضحة: مل ي�ضتطع اأحد، 

ن، اأن يثبت ب�ضكل �رصيح وجود عوامل  حتى الآ

أتاحت درا�ض������ة واحدة،  وراثي������ة. يف الواقع، ا

اأجراها عام 2002 الدكتور »اأحمد حريري« 

A. Hariri، مدي������ر وح������دة اأبحاث يف علم 
الوراثة يف جامعة »بيت�ض������بورغ« يف الوليات 



خالق اأ�ص�س بيولوجية؟ هل لالأ

العــــــدد 538 متـــــــوز   3042008

املتحدة، التقدم خطوة يف هذا الجتاه: بعد 

طار  أن قا�ص �ضدة تن�ضيط اللوزة املخية يف الإ ا

التجريبي الذي قدم������ه »جيم�ص بلري«، ومن 

خالل حتلي������ل جينوم  )الذخ������رية الوراثية( 

عدد م������ن املتطوع������ني، بينت الدرا�ض������ة اأن 

التن�ض������يط يتعلق بحجم ج������نٍي )مورثة( ناقٍل 

لل�ض������ريوتونني sérotonine )هرمون يوؤدي 

دور الناقل الع�ضبي(، املوجود ب�ضكل منتظم 

فراد الذين كانت  يف ن�ض������ختني. »بالن�ضبة لالأ

ن�ض������ختاهم طويلت������ْي احلجم، كان������ت اللوزة 

فراد  اأقل تن�ّض������طاً ب�ض������كل ملمو�ص قيا�ضاً بالأ

أو ن�ض������ختان  خرين، الذين لديهم ن�ض������خة ا الآ

من اجلني ق�ض������ري احلجم«، ي�������رصح »اأحمد 

أنها  حري������ري«. هذه نتيجة مثرية للقلق، غري ا

وحي������دة بدرجة تعجز معها ع������ن ربط هذا 

اجلني ب�ض������كل موؤكد بالعتالل النف�ضي. اأما 

فيما يتعلق بالدور الذي توؤديه البيئة، فيبدو 

اأن »ح������الت النق�������ص العاطف������ي، والرتبوي 

التعليم������ي، والجتماعي ه������ي الراجحة يف 

ظه������ور العت������الل النف�ض������ي«، ي�������رصح »جان 

أ�ضتاذ علم  – لوي �ض������نون« J.-L. Senon، ا
النف�ص اجلنائي يف جامعة »بواتييه«، فرن�ضا. 

أبعاده������ا. ويف الوقت  يبق������ى اأن يتم حتديد ا

الراهن، كانت درا�ضة ا�ضكتلندية قد اأظهرت 

عام 1999 اأن املعتلني نف�ض������ياً ينحدرون من 

أو�ض������اط حمظوظة ومعوزة على حد �ضواء.. ا

وهذا ما جعل »تيريي ف������ام« يقول اإن »�رصر 

البيئة يوؤدي دوراً بو�ضوح، لكن ذلك لي�ص هو 

فراد الذين ي�ضهدون  ن معظم الأ احلا�ضم؛ لأ

ظروفاً مت�ضابهة ل ي�ضبحون معتلني نف�ضياً. 

يب������دو يف الواقع اأن ما يتف������وق هو الطريقة 

فراد امل�ضكالت. وهي عند  التي يدير بها الأ

املعتل نف�ضياً ل منوذجية اإىل حد كبري«. اإنها 

أو  ل منوذجية اإىل درجة اأن و�ض������ع عالجات ا

اأدوات وقائية يعتد بها متاماً لي�ص يف متناول 

العل������م بعد. يبقى اأن الباحث������ني قد متكنوا، 

بدرا�ض������تهم العتالل النف�ض������ي بهذا النحو، 

وخالف������اً مل������ا كان ميكن توقع������ه، من معرفة 

خالق اأن تن�ض������اأ عند  املزيد حول ما يتيح لالأ

�ضخ�ص �ضليم.

عل���وم ال�ستع���راف sciences cognitives: جمموع العلوم التي تعنى باملعرفة و�سريوراتها )علم   -1

حياء الع�سبي، واملنطق، واملعلوماتية(. »املرتجم«. النف�س، وعلم اللغة، وعلم الأ

ن�سان نف�سه اأمام طرفني متقابلني ل منا�س  اإحراج dilemme: �رسب من ال�ستدلل يجد فيه الإ  -2
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أ  يف �ض������رية اب������ن عنني ما يغري بالدرا�ض������ة، وما يغ������ري بالتذكري، فقد بدا

يوبيني، فنفي اإىل الهند ع�رصين عاماً، عاد لي�ضبح  حياته معار�ض������اً لدولة الأ

بعدها لهم وزيراً، منح روحاً ناقدة �ض������اخرة، فجمع بني م�ض������لك احلطيئة يف 

قذاع وثلب اأعرا�ص  الهجاء وابن الرومي يف ال�ضخرية والتهكم، وفاقهما يف الإ

أركان دولته، وعلى الرغم من  النا�ص، حتى اإنه هجا نف�ض������ه ووالده و�ضلطانه وا

آرائهم، �ضائناً  ������ل العلم، فكان من علماء ال�ضعراء الذين يُحتكم اإىل ا فقره ح�ضّ

ابن عنني: �شاعر دم�شق املعار�ض

إىل الوزارةاإىل الوزارةإىل الوزارة من النفي 

كاتب �سوري مدير ثقافة القنيطرة

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب
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عبارته عن قيود ال�ضنعة املودية بال�ضاعرية، 

والتقلي������د الذي لي�ض������فُّ عن الع�رص ول عن 

الواقع، فكانت بيئة دم�ضق حا�رصة يف �ضعره، 

أوتاره اأعذب  وماثلة يف قلبه، ف�ض������الت على ا

اأحلان احلب واحلنني.

حياته:

أبو املحا�ض������ن حممد  ول������د �������رصف الدين ا

بن ن�رص بن احل�ض������ني بن علي بن حممد بن 

غال������ب، املعروف بابن عنني يف التا�ض������ع من 

�رصة  �ض������عبان عام 549 هجرية يف دم�ض������ق لأ

ن�ضار، يف منزل قبلي اجلامع  اأ�ض������لها من الأ

م������وي ولكنه على رغم فق������ر اأ�رصته دفعه  الأ

طموحه اإىل حت�ضيل العلم، فكان يرتدد على 

حلقات������ه يف اجلامع القريب من منزله فكان 

أب������و الثناء حممود  من �ض������يوخه امل�ض������هورين ا

أبو القا�ض������م ابن ع�ضاكر وقطب  ال�ض������يزري وا

الدين الني�ضابوري وكمال الدين ال�ضهرزوري 

قا�ضي ق�ضاة دم�ض������ق، ويف بغداد ان�ضم اإىل 

حلقة منوجهر بن تركان �ض������اه راوي مقامات 

احلريري.

تفتح������ت �ض������اعريته يف عه������د امللك نور 

الدين حممود بن زنكي وهو ابن �ض������تة ع�رص 

ربيع������اً، وكان نور الدين ي�ض������نت �ض������نة عمر 

ب������ن عبد العزيز يف تقري������ب العلماء، وجفاء 

ال�ض������عراء، فلم يت�ضل به ول بابنه العادل ول 

يوبي حينما ا�ضتوىل على  ب�ض������الح الدين الأ

دم�ض������ق 570 ه� بعد وفاة ن������ور الدين، رغم 

ما ع������رف عنه من ت������ذوق لل�ض������عر وتقريب 

لل�ضعراء، ذلك اأن ابن عنني اختط له طريقا 

م�ض������تقاًل يف النقد والهجاء، هجا ال�ضلطان 

واأركان دولت������ه واملقربني منه وغري املقربني، 

هجا روؤ�ضاء دم�ض������ق واأعيانها ورجال احلكم 

فيها وق�ضاتها و�ضيوخها، هجاًء مقذعاً ثلب 

اأعرا�ض������هم يف ق�ض������يدة تربو على خم�ضمئة 

عرا�ص(، فتعاظمت  بيت �ضماها )مقرا�ص الأ

ال�ضكوى ورفع اأمره اإىل ال�ضلطان الذي اتخذ 

قراراً بنفيه اإىل الهند.

ال�ض������اعر حبيبته دم�ض������ق منفطر  غادر 

القلب ك�ضري النف�ص وهو يردد:

ف�����ع�����الم اأب������ع������دت اأخ���������ا ث��ق��ة

م�����ا خ���ان���ك���م ي�����وم�����ًا ول�����رصق����ا

ذن م�����ن ب����الدك����ُم ان�����ف�����وا امل�����������وؤ

�سدقا م���ن  ك���لُّ  ُي��ن��ف��ى  ك���ان  اإن 

أ مرحلة جديدة يف حياة ال�ضاعر وهو  وتبدا

يف ريعان ال�ضباب وعنفوان الرجولة، مرحلة 

قلقة ل ي�ض������تقر فيها ال�ض������اعر يف مكان اإل 

ليغادره اإىل اآخر، متنقاًل بني العراق واجلزيرة 

واأذربيجان وخرا�ض������ان وغزنة وخوارزم وما 

وراء النهر، حتى و�ض������ل اإىل الهند ليعود اإىل 

أيوب اأخو  اليمن حي������ث امللك طغتكني ب������ن ا
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ال�ضلطان �ضالح الدين، ثم اإىل احلجاز فم�رص 

التي ا�ضتقر فيها زمناً، يغادرها ثم يعود اإليها 

متابعا جت������ارة درت عليه اأموالً، واأقبل اأهل 

م�رص و�ض������عراوؤها على املنفي الدم�ض������قي ل 

ميلون جمال�ض������ته والنهل م������ن علمه وحديثه 

الرائق، يف لقاءات ي�ض������يع فيها ال�ض������اعر من 

روحه املرحة وق�ض�ض������ه امل�ضتملحة وبديهته 

احلا�رصة و�ضعره العذب..

طالت غربة ال�ض������اعر عن دم�ض������ق مرتع 

طفولته و�ض������بابه، ل تغيب ذكرياته فيها عن 

بال������ه، ولتغادر متنزهاتها وغ�ض������ارة العي�ص 

فيها خميلته، يتحني دائماً الفر�ض������ة للعودة 

اإليها.. و�ضنحت هذه الفر�ضة حينما و�ضلته 

ر�ض������الة من اأخيه يف دم�ض������ق يخربه اأن امللك 

العادل اأخا �ض������الح الدين ا�ضتخل�ص دم�ضق 

يوبي، فلم  ولده بعد وفاة ال�ض������لطان الأ له ولأ

يجد و�ض������يلة تقربه من اأمنيته �ضوى ال�ضعر، 

فنظم ق�ض������يدته الرائعة يف ا�ضتعطاف امللك 

ذن بالعودة اإىل الوطن: العادل واأخذ الإ

ولقد �سئمت من القري�س ونظمه

ت�سرتى ل  بب�ساعة  حيلتي  م��ا 

بها متدحًا  قمت  فلما  ك�سدت 

اأربح متجرا امللوك غدوت  ملك 

أربح متجر لل�ضاعر  وكانت هذه الق�ضيدة ا

ذن  فقد حتققت اأق�ضى اأمنية له فح�ضل الإ

بدخوله دم�ضق فدخلها وهو يردد:

���ق ك�������اب�������ر م�����ن ج���لَّ ه����ج����وت الأ

ورع����ت ال��و���س��ي��ع ب�����س��ب ال��رف��ي��ع

واأُخ��������رج��������ت م���ن���ه���ا ول���ك���ن���ن���ي

اجلميع اأن��ف  رغ��م  على  رجعت 

أبنائه  م مملكته بني ا كان امللك العادل ق�ضَّ

بعد ات�ض������اعها، وكانت ال�ضام من ن�ضيب ابنه 

امللك املعظم، وكان العادل يق�ض������ي ال�ضيف 

عند املعظم يف دم�ضق جلمالها وخرياتها يف 

ديب العامل  مثل هذا الوقت من ال�ضنة، وهو الأ

املفتون بجمال الطبيعة وجمال الكلمة، ففنت 

بابن عنني وجعله �ضاعره اخلا�ص، ومن خوا�ص 

بطانت������ه حتى اإنه مل يكن يقدر على مفارقته، 

ويالزمه يف حله وترحاله، ووله اأواخر دولته 

الوزارة يف دم�ض������ق، ف�ض������بطها واأح�ضن فيها 

موال، واتخذه املبعوث  ال�ض������رية وعفَّ عن الأ

الر�ض������مي اإىل غريه من امللوك، ولكن ال�ضاعر 

زهد بالوزارة وا�ضتعفى اإل اأن العادل مل يجبه 

اإىل طلب������ه، وظل وزيراً لبن������ه امللك النا�رص 

�رصف  داود ملك الكرد، حتى ت�ض������لّم امللك الأ

امللك، فلزم داره ولكنه مل ينقطع عن مدحه.

أنه تزوج،  مل ت�رص �ضريته ومل يُ�رص �ضعره اإىل ا

أو رزق بولد، ويبدو اأن اأخاه الذي كان يرا�ضله  ا

مات قبله، ولذلك ن������راه يهدي مماليكه اإىل 
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�������رصف، ويوقف داره  املل������ك الأ

قبل وفاته اإىل غري اأهله.

تويف ال�ضاعر يف دم�ضق يف 

ول �ض������نة 630 ه�  20 ربي������ع الأ

ودفن يف م�ض������جد بناه يف املزة 

على ق������ول ابن خل������كان الذي 

ي�ضتدرك فيقول. اإنه راأى على 

باب ترب������ة ب������الل مبقابر باب 

ال�ضغري قرباً كبرياً قيل اإنه لبن 

عنني..

هناك اإ�ض������ارات يف �ض������عره 

كثرية اإىل التزامه جانب الدين، 

وهناك اإ�ضارات يف مطلع �ضبابه 

أنها  اإىل تربمه بال�ضلوات، ويبدو ا

م������ن باب التفكه الذي ا�ض������تهر 

عنه، وروي عن اأبي القا�ضم ابن 

أنه كان ي�رصب اخلمر،  ع�ضاكر ا

أبو  ويخ������لُّ بال�ض������لوات، ورماه ا

الفتح ابن احلاجب بطرف من 

الزندقة كما ورد يف ل�ض������ان امليزان 405/5 

ورمبا كان ذلك لعداوة اأورثها هجاوؤه.

مكانته ال�سعرية:

يعد ابن عنني من ال�ضعراء املتقدمني يف 

أنه كان خامتة  ع�رصه، بل اإن ابن خلكان يرى ا

ال�ض������عراء مل ياأت بعده مثله ول كان يف اأواخر 

ع�رصه من يقا�ص به، ومل يكن �ضعره مع جودته 

أ�ض������لوب واحد، بل تفن فيه،  مق�ضوراً على ا

أ�ضعار العرب،  وكان غزير املادة، مطلعاً على ا

م�ض������تح�رصاً نقل كت������اب اجلمهرة لبن دريد 

عيان 269/4( وه������و عامل باللغة  )وفي������ات الأ

خبار،  والنحو وا�ض������ع الرواية يف ال�ض������عر والأ

�ضالمية يف ع�رصه،  ملم بكل فروع الثقافة الإ
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اإ�ض������افة اإىل علوم احل�ضاب والهند�ضة، وكان 

دباء يحتكمون اإليه فيما ي�ضجر بينهم من  الأ

خالف.

وقد األف ابن عنني عدداً من الكتب ي�ضري 

�ضاحب ك�ض������ف الظنون اإىل كتابني مفقودين 

منها هم������ا )خمت�رص اجلمه������رة لبن دريد، 

ألفه للملك العزيز  والتاريخ العزيزي ال������ذي ا

�ض������الم طغتكني بن اأيوب �ضاحب  �ض������يف الإ

اليمن(.

ولل�ض������اعر ديوان �ض������عر متو�ضط احلجم 

أنه ل يبلغ ع�رص  يرى �ض������احب ك�ضف الظنون ا

نه مل يكن ل������ه غر�ص من جمع  ما نظم������ه، لأ

�ضعره، وقد جمعه له بع�ص اأهل دم�ضق، ومع 

أ�ضياء لي�ضت له. ذلك فيه ا

حاك������ى اب������ن عن������ني يف �ض������عره جزال������ة 

املتقدم������ني، ولكن الل������ون املحل������ي والطابع 

ال�ضخ�ض������ي ظاهران يف �ضعره، وا�ضتفاد من 

ال�ض������نعة طابع ع�رصه ولكنه فيها مقت�ضد، 

واإذا جد جاء �ض������عره بلغة جزلة منتقاة، واإذا 

لفاظ ال�ضائرة  هزل مل يتورع عن ا�ضتخدام الأ

أل�ضنة العامة. على ا

ومن معانيه التي راقت معا�رصيه تعبريه 

مل: عن �رصبه يف املنايف باحثاً عن الأ

كاأنني حتى  ال�رصق  قلب  اأ�سقق 

اأفّت�س يف �سودائه عن �سنا الفجر

اأغرا�سه ال�سعرية:

غرا�ص  تن������اول ابن عن������ني يف �ض������عره الأ

التقليدي������ة املعروفة اإ�ض������افة اإىل غر�ض������ني 

يرتبط������ان بنف�ض������يته وبيئته، وهما غر�ض������ا 

الدعابة وال�ض������خرية والتهك������م والهجاء من 

جه������ة، واملطارحات والوقائ������ع واملحا�رصات 

أخ������رى، ومل يفرد ال�ض������اعر للغزل  م������ن جهة ا

أنه تناول������ه يف مطالع  مكاناً م�ض������تقاًل ول������و ا

ق�ضائد املديح، ولن اأطيل يف ا�ضتعرا�ص هذه 

غرا�ص بل �ض������اأكتفي من كل غر�ص مبثال  الأ

أ�ضلوبه فيه. ي�ضّكل اأمنوذجاً له ويعرب عن ا

1- املديح:

اقت�رص ال�ض������اعر يف مدائحه على امللوك 

يوبي������ني كالع������ادل وابنيه املعظم عي�ض������ى  الأ

�رصف مو�ضى كما مدح امللك طغتكني بن  والأ

أيوب �ض������احب اليمن ومدح �ضفي الدين بن  ا

�ضكر وزير امللك العادل، وفخر الدين الرازي، 

وامللك الأجمد بهرام �ضاه �ضاحب بعلبك.

ويظه������ر يف مدائح������ه عاطفت������ه العربية 

�ض������يلة، وغريته على حمارم اأمته واعتزازه  الأ

مبثلها وقيمها واإ�ضادته بانت�ضاراتها.

ق������ال ميدح امللك املعظم عي�ض������ى ويذكر 

النت�ض������ار يف دمي������اط على الفرجنة �ض������نة 

619ه�:
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�سلوا �سهواِت اخليل يوَم الوغى عّنا

دنا اللُّ والقنا  اآياتنا  ُجهلت  اإذا 

غداَة لقينا دون دمياط جحفاًل

من الروم ل يح�سى يقينا ول ظنا

ق��د ات��ف��ق��وا راأي����ًا وع��زم��ًا وهمًة

ودينا واإن كانوا قد اختلفوا ُل�سنا

فما برحت �سمر الرماح تنو�سهم

باأطرافها حتى ا�ستجاروا بنا منا

�سجية منا  ح�����س��ان  الإ ب��رح  وم��ا 

بنا الأ اآبائنا  �سيد  عن  توارثها 

جديدة حياة  بقاياهم  منحنا 

ف��ع��ا���س��وا ب���اأع���ن���اق م��ق��ل��دة منا

دمائنا من  ياأتلوا  مل  ملكوا  ول��و 

فاأ�سحجنا ملكنا  ولكنا  ول��وغ��ًا 

ورقابهم اأ�سيافنا  ع��رف��ت  وق��د 

فاإن عاودوا عدنا مواقعها فيها 

2- احلنني:

أنهاره������ا  ظل������ت دم�ض������ق ومتنزهاته������ا وا

أني�������ص  أ�ض������جارها واأطياره������ا وذكرياته������ا ا وا

ال�ضاعر يف غربته الطويلة فهي حا�رصة معه 

أينما ح������ل واأنى ارحتل، لقد كان ال�ض������اعر  ا

حنينا مي�ض������ي على قدمني ولذلك نراه يفرد 

لل�ض������وق اإىل موطنه احلبيب الذي اأرغم على 

بيات واأرق املعاين. أروع الأ مهاجرته ا

قال ابن عنني يف احلنني اإىل دم�ضق وهو 

يف ربوع اليمن:

ليلة  اأب��ي��نَّ  ه��ل  �سعري  ليت  األ 

ي��ا )م��ق��رى( عليَّ ظليُل ��ك  وظ��لُّ

النوى ت  ي بعدما �سطَّ اأرينرِّ وهل 

رب��ا رو����س ه��ن��اك مقيِل ويل يف 

ح دم�����س��ق ف��ب��ي ���س��وق اإل��ي��ه��ا م��برِّ

ع�����ذوُل األ�������حَّ  اأو  وا�������س  ل�����جَّ  واإن 

وتربها درُّ  احل�����س��ب��اُء  ب��ه��ا  دي���ار 

�سموُل ال�سمال  واأن��ف��ا���ُس  عبري 

مطلٌق وه��و  ماوؤها  فيها  ت�سل�سل 

عليُل وه��و  ال��رو���س  ن�سيم  و�سحَّ 

فيا حبذا الوادي اإذا ما تدفقت

ج������داول ب���ان���ا����س اإل���ي���ه ت�����س��ي��ُل

تا ويا حبذا الرو�س الذي دون عزَّ

اإذا ه��ب��ت ع��ل��ي��ه ق��ب��وُل ���س��ح��ريا 

ح��زازة قا�سيون  م��ن  كبدي  ويف 

ت������زول روا����س���ي���ه ول���ي�������س ت�����زوُل

تدافعت �سنري  من  ب��رق  لح  اإذا 

ل�سحب جفون يف اخلدود �سيوُل

ق�سى واإن مل يكن بها هي الغر�س الأ

�سديق ومل ي�سف الوداد خليُل

هل والدار والهوى فقدت ال�سبا والأ

ف���ل���ل���ه ������س�����بي اإن���������ه جل���م���ي���ُل

لق������د فقد ال�ض������اعر كل جميل يف حياته 

هل والوطن  بفراقه دم�ضق، فقد ال�ضباب والأ
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واحلب، وم������ا غادرها اإل مرغماً للمحافظة 

على الكرامة:

م��الل��ة ع���ن  ف��ارق��ت��ه��ا  م���ا  وواهلل 

�سواي عن العهد القدمي يحول

ولكن اأبت اأن تمل ال�سيم همة

حلول ماك  ال�سرِّ فوق  لها  ونف�س 

❁    ❁    ❁

�سحجه: منعه.

مق������رى: قرية من نواحي دم�ض������ق �رصقي 

ال�ضاحلية يقول فيها ابن طولون ال�ضاحلي. 

ن باق منها م�ض������جد وماأذنة عند  خرب������ت الآ

طاحونها على نهر ثورا.

ب�ض������ار لبن  عّزتا: وردت يف م�ض������الك الأ

ف�ض������ل اهلل العم������ري وقال اإن نه������ر الفيجة 

يخرج م������ن جبل حتت  ح�ض������ن عزتا وجاء 

آة الزمان ل�ض������بط بن اجلوزي 492/8  يف مرا

والبداية والنهاية لبن كثري 163/13 وفوات 

الوفي������ات 327/2 اأن امللك اجلواد يون�ص بن 

ممدود اعتقل يف ح�ض������ن عّزتا �ضنة 641ه� 

ن. ول تزال اأطالل احل�ضن ماثلة اإىل الآ

بانا�ص: هو نه������ر بانيا�ص يفرتق عن نهر 

بردى قرب بلدة دمر.

�ضنري: جبال دم�ضق املقابلة للبنان ومنها 

جبل ال�ضيخ وجبل القلمون جبل بني حم�ص 

وبعلبك )القامو�ص املحيط 117/2(

❁    ❁    ❁

3- الدعابة وال�سخرية والتهكم:

كان ال�ض������اعر دقي������ق املالحظة،حا�������رص 

البديه������ة والنكتة، يبح������ث دائماً عن املوقف 

يف  ي�ض������وغه  الن������ادر  واملعن������ى  الطري������ف، 

مقطوعات �ض������عرية تطرب �ض������امعيها، وتثري 

اإعجابه������م، فال عجب اأن يتهافت ال�ض������عراء 

�ضدقاء بل وامللوك على جمال�ضته يعي�ضون  والأ

�ض������اعة تن�ض������يهم م�ض������قات احلياة و�ضاأكتفي 

مبثالني:

أه������دى اإلي������ه يف م�������رص ال�رصيف  ول: ا الأ

الكحال خروفاً هزياًل جداً فكتب اإليه:

ه��ا اأع��دُّ ل  التي  اأي��ادي��ك  اأتتني 

لك�تها، ل كفر عندي ولجهُل

اأن��ي��ب��ك ع��ن��ه��ا بطرفة ول��ك��ن��ن��ي 

مثُل قبلها  لها  واف��ى  ما  تروقك 

ب��اأن��ه �سككت  م��ا  اأت����اين خ����روف 

ه الهجر والعذُل حليُف هوًى قد �سقَّ

اإذا قام يف �سم�س الظهرية خلته

خياًل �رصى يف ظلمة ما لها ظُل

ة فنا�سدته: ما ت�ستهي؟ قال: قتَّ

كُل وقا�سمته ما �سفه قال يل: الأ

اجة ال�ى فاأح�رصتها خ�رصاء مَّ

الفتُل اأوراق��ه��ا  ح�سَّ  ما  م�سلمة 

�سعيفة ب��ع��ني  ي��راع��ي��ه��ا  ف��ظ��ل 

وين�سدها والدمع يف العني منهُل
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»اأتت وحيا�س املوت بيني وبينها

وجادت بو�سل حني ل ينفع الو�سُل«

❁    ❁    ❁

القتة: الف�ضف�ضة: الرب�ضيم.

مري �������رصف الدين يعقوب  الثاين: كان الأ

ربلي ي�ض������مع احلديث على باب الكال�ض������ة  الأ

بجامع دم�ضق فقال ابن عنني:

راأي��������ت ال���ن���ب���ي ع���ل���ي���ه ال�������س���الم

ف�����ق�����م�����ت اإل��������ي��������ه وق�����ّب�����ل�����ُت�����ه

فقال: اأيعقوب يروي احلديث ؟ 

ق����ل����ت: ن����ع����م ق��������ال: م�����ا ق��ل��ت��ه

4- الهجاء:

أولع ابن عنني بالنقد والهجاء م�ض������لطاً  ا

�ضارم ل�ضانه على املتنفذين يف جمتمع دم�ضق 

ليتورع عن �ضبهم وا�ضتباحة اأعرا�ضهم، نظم 

ق�ضيدة من خم�ضمئة بيت هجا فيها كل ذي 

�ضلطة يف جمتمع دم�ضق يف ال�ضيا�ضة والدين 

�رص احلاكمة �ضماها »مقرا�ص  والق�ض������اء والأ

عرا�ص«.وكان هذا الهجاء �ضبب نفيه اإىل  الأ

الهند، فقد تطاول ال�ض������اعر حتى على مقام 

ال�ضلطان:

����س���ل���ط���ان���ن���ا اأع�����������رج وك����ات����ب����ه

م��ن��ح��دب وال�����وزي�����ر  ع��م�����س  ذو 

و�ض������اأورد مثالً واحداً على هذا الهجاء 

عرا�ص اأو يخد�ص  مبتعداً عما ي�ض������ئ اإىل الأ

احلياء:

خرج �ض������بط بن اجلوزي �ض������احب كتاب 

آة الزمان حاجاً، فتعر�ص له جمل فرماه  مرا

عند م�ضجد القدم يف ظاهر دم�ضق اجلنوبي 

فرجع ومل يحج ذلك العام، فقال ابن عنني:

ي��وم��ًا ال���ن���وق  ف��ع��ل  ذَم  م���ا  اإذا 

ف���������اإين �����س����اك����ر ف����ع����ل ال���ن���ي���اق

خ�����ريًا ب����احل����ج����اج  اهلل  اأراد 

ف���ث���ب���ط ع���ن���ه���م اأه�������ل ال���ن���ف���اق

لغاز: 5- الأ

يف ديوان ابن عنني باب وا�ضع م�ضتقل يف 

حاجي، ينظمها ال�ضاعر يف جمل�ص  لغاز والأ الأ

ال�ض������مر وقد يلقي ال�ض������اعر اللغز متحدياً، 

أو  أو يلقى اإلي������ه لغز فينظم اجلواب ملمحاً ا ا

م�رصحاً.

ألغ������ز ال�ض������اعر يف حاجي������ات احلي������اة  ا

ألغ������ز يف احليوان  الدم�ض������قية يف ع�رصه، وا

عالم. أ�ضماء الأ وظواهر الطبيعة وا

آة: قال يلغز يف املرا

ناُرها عزيٌز  عندي  وملوكة 

عليها ح��ل��ٌي م��ن جل��ني وم��ن تِب

بوجهها ال�سماء  بدر  قابلت  اإذا 

بالبدر قوبل  البدر  اأن  تيقنُت 

الوهم من �سلٍف بها ثر فيها  يوؤ

فمن اأجل هذا ل ترمي عن اخِلدر
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ت����خ����ّبين ع���ن���ي ب����ا ل راأي���ت���ه

فت�سدق فيما خّبت وهي ل تدري

تقابل بالتقطيب اإن قوبلت به

واإن قوبلت بالب�رص لقته بالب�رص

6- الوقائع واملحا�رصات:

نظم ال�ضاعر ق�ض������ائد طريفة يف بع�ص 

حداث واملوا�ض������يع الت������ي كانت جتري اأو  الأ

تط������رح يف جمال�ص ح�رصها ال�ض������اعر، ففي 

جمل�ص للعالمة فخر الدين الرازي بخوارزم 

يف يوم هط������ل فيه الثل������ج اقتحمت املجل�ص 

حمامة يطردها �ض������قر واألقت بنف�ض������ها يف 

حجر ال�ض������يخ الفخ������ر ال������رازي، فنجت من 

اجلارح فرق لها ال�ضيخ واأخذها بيده، فقال 

ابن عنني:

�ستوا اإذا  املطعمني  الكرام  يابن 

خا�سف وث��ل��ج  خمم�سة  ك��ل  يف 

اإذا النفو�س تطايرت العا�سمني 

الراعف والو�سيج  ال�سوارم  بني 

حم��ل��ك��م اأن  ال�����ورق�����اء  ن����َب����اأ  م����ن 

ح�����رم واأن�������ك م���ل���ج���اأ ل��ل��خ��ائ��ف

وفدت عليك وقد تدانى حتفها

ف��ح��ب��وت��ه��ا ب��ب��ق��ائ��ه��ا امل�����س��ت��اأن��ف

ل���و اأن���ه���ا ت��ب��ى ب����ال لن��ث��ن��ت

مت�ساعف بنائل  راحتيك  م��ن 

ب�سكوها الزمان  �سليمان  جاءت 

واملوت يلمع من جناحي خاطف

 ق�����رٌم ل�����واه اجل�����وع ح��ت��ى ظله

ب����اإزائ����ه ي���ج���ري ب��ق��ل��ب واج���ف

فطرب لها ال�ضيخ، وا�ضتدناه وخلع عليه 

خلع������ة كاملة ودنان������ري كثرية، وظل حم�ض������ناً 

اإليه.

❁    ❁    ❁

ا�ض������تد برده واخل�ضف  خا�ض������ف: جامد 

واخل�ضيف: الثلج اخل�ضن.

الو�ض������يج: �ض������جر الرماح تقول: تطاعنوا 

بالو�ضيج.

قرم: �ضديد ال�ضهوة للحم.

7- الن�سيب والغزل:

يعد ابن عنني من ال�ض������عراء القالئل يف 

اأدبنا العربي الذين مل يحفلوا بالغزل، ولي�ص 

يف ديوانه ق�ضائد غزل م�ضتقلة، ولكنه كثرياً 

أ ق�ض������ائد املديح بالن�ضيب على عادة  ما يبدا

قدم������ني اجتذاب������اً لذهن ال�ض������امع وتهيئة  الأ

ملزاج املمدوح، وهو يركز فيه على املحا�ض������ن 

اجل�ضدية، يقول يف مطلع ق�ضيدة ميدح فيها 

امللك طغتكني بن اأيوب:

امل��ق��ت��ل ���ق  ل�������س���يرِّ ت���ع���ر����س���ّن  ل 

ف��ت��ب��ي��ت م����ن اأم������ن ع���ل���ى وج���ل
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وات�����رك ظ���ب���اء ال�����رتك ���س��ان��ح��ة

ج�����ل ت���ع���رت����س حل���ب���ائ���ل الأ ل 

ري��ق��ت��ه��ا ���ك ع������ذب  ي���وق���ع���نَّ ل 

بالع�سل ال�����س��م  ���س��ق��ي��ت  م���ن  اأن����ا 

م�������ن ك�������ل م�����ائ�����������س�����ة م���ن���ع���م���ة

الكفل فعمة  ي���اط���ل  الأ غ��رث��ى 

خ���ط���رت ب��ث��ل ال���رم���ح م��ع��ت��دل

ورن������ة ب���ث���ل ال�������س���ارم ال�����س��ق��ل

وت���ن���ف�������س���ت م������ن ع����ن����ب ع��ب��ق

وت���ب�������س���م���ت ع�����ن وا������س�����ح رت����ل

خ���������ود ت�����ع������ ك����ل����م����ا رق�������س���ت

م����ن ����س���ع���ره���ا ب�����س��ل�����س��ل رج���ل

8- ق�سيدت���ه ال�سه���رية الت���ي اأعادته 

م���ن غربت���ه ومنف���اه، والتي ب�ض������ببها عفا 

عن������ه امللك العادل، واأذن له بدخول دم�ض������ق 

و�ضاأكتفي باأبيات منتخبات.

التورية بالغزل يف طلب العفو:

حبة لو �رصى ماذا على طيف الأ

بالكرى ���س��احم��وين  ل��و  وعليهم 

جنحوا اإىل قول الو�ساة فاأعر�سوا

م��ف��رتى ذل�����ك  اأن  ي��ع��ل��م  واهلل 

ي���ا م��ع��ر���س��ا ع��ن��ي ب��غ��ري جناية

وزورا احل�������س���ود  رق�������س  مل����ا  األ 

واف��رتى تقّول  كما  اأ���س��اأت  هبني 

منكرا اأم�����را  ح��ب��ي��ك  يف  وات���ي���ت 

ما بعد بعدك وال�سدود عقوبة

اأن تغفرا اآن يل  ي��ا ه��اج��ري ق��د 

احلنني اإىل دم�ضق:

ووادييها واحلمى ف�سقى دم�سق 

رعاد منف�سم العرى متوا�سل الإ

حتى ترى وجه الريا�س بعار�س

اأح����وى وف���ود ال����دوح اأزه����ر ن��ريا

ت���ل���ك امل����ن����ازل ل اأع����ق����ة ع��ال��ج

القرى وادي  ول  كاظمة  ورم��ال 

وهجرتها ر�سى  عن  ل  فارقتها 

متخريا ل  ورح��ل��ت  قلى  ع��ن  ل 

ر�سا طورًا �سالكا ولقد قطعت الأ

را ن��������دًا واآون�����������ة اأج���������دُّ م����غ����ورِّ

التمهيد للمديح:

ظالمها جبت  كالبحر  ليلة  كم 

فاأ�سفرا املنري  ال�سبح  وا�سح  عن 

موا ت�سنَّ النجوم  مثل  فتية  يف 

�سّمرا ه��ّل��ة  الأ اأم��ث��ال  البيد  يف 

باتوا على �سعب الرحال جوانحا

والنوم يفتل يف الغوارب والذرى

م��رتن��ح��ني م���ن ال��ن��ع��ا���س ك��اأن��ه��م

�رصبوا بكا�سات الوجيف امل�سكرا

قالوا وقد خاط النعا�س جفونهم:

ى اأين املناخ فقلت: جّدوا يف ال�رصُّ

دلج حتى تدركوا ل ت�ساأموا الإ

خ�رصا يادي واجلناب الأ بي�س الأ
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املديح:

ال����ع����ادل امل���ل���ك ال�����ذي اأ����س���م���اوؤه

يف ك����ل ن���اح���ي���ة ت�������رصف م��ن��با

عدل يبيت الذئب فيه من الطوى

عفرا غرثان وهو يرى الغزال الأ

ب���ني امل���ل���وك ال��غ��اب��ري��ن وب��ي��ن��ه

وال���ى ال�يا  بني  ما  الف�سل  يف 

ن�سخت خالئقه الكرية ما اأتى

يف الكتب عن ك�رصى امللوك وقي�رصا

ومي�ضي ال�ض������اعر يف تعظيم املمدوح يف 

أ�ض������لوب عذب ال�ض������ياغة، تقع كلُّ لفظة يف  ا

مكانها ل تكاد ترمي، ول ترت�ضي عنه بدياًل 

وقافية مطلقة العنان، حتتفي باجلهر، وتنم 

عن خمزون لغوي ثّر، وذائقة حت�ضن الختيار، 

أ�ض������د  فاملم������دوح يف ال������روع اأكرث رزانة كاأنه ا

تي، حليم  ال�رصى، يقظ الفوؤاد، وي�ضت�رصف الآ

تخف اإزاء حلمه اجلب������ال، عاٍف عن الذنب 

العظيم، بعيد عن قول اخلنا، ل يبلغ ح�ضاده 

أبناوؤه امللوك يف كل اأر�ص كالبدور،  �ض������اأوه، وا

يهوى الوغى، ويعفُّ عن ال�ضبي.

وميدح اآل اأيوب ثم يعود اإىل امللك العادل 

ي�ضكو اإليه النوى، ويقول خامتاً:

ت��ف��ّي��اأ ظلكم اأن  ال��ع��ج��ائ��ب  وم���ن 

كل الورى ونبذت وحدي بالعرا

ولقد �سئمت من القري�س ونظمه

ت�سرتى ل  بب�ساعة  حيلتي  م��ا 

بها متدحا  قمت  فلما  ك�سدت 

اربح متجرا امللوك غدوت  ملك 

البقا حتى ترى لزل��َت م��دود 

عي�سى بعي�سى يف الورى م�ستن�رصا

اأي لزلت باقياً حتى ينزل امل�ض������يح عليه 

أبلى البالء احل�ضن  ال�ضالم وترى ابنك عي�ضى ا

حتت لوائه. 

❁    ❁    ❁

رق�������ص ال������كالم: زخرفه وزين������ه، ورق�ص 

الرج������ل: ّن، عالج وكاظم������ة ووادي القرى: 

اأماكن يف اجلزيرة العربية.

اأعقة: جميع عقيق وهو الوادي.

اأذفر: طيب الرائحة

ت�ضنموا: اأي امتطوا �ضهوات اخليول.

يفتل يف الغ������وارب والذرى: مثل عربي ) 

م������ا زال يفتل منه يف ال������ذروة والغارب(: اأي 

يدور من وراء خديعته.

الوجيف: ال�ضقوط من اخلوف.

جّدوا يف ال�رصى: اأي هموا يف امل�ضري.

الدلج: ال�ضري لياًل.

وبعد فهذا �ضاعر اآخر من �ضعراء دم�ضق 

يف القرنني ال�ضاد�ص وال�ضابع الهجريني، اذكر 
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أ�ضوق �ض������ريته يف اإطار احتفالية دم�ضق  به وا

عا�ض������مة للثقاف������ة العربية، ه������ذه احلا�رصة 

التي تعد كنزاً ل ين�ض������ب من كنوز احل�ضارة 

دب. والتاريخ والثقافة والأ

- ديوان ابن عنني ومقدمته حتقيق خليل مردم بك طبعة �1�4.

- ك�سف الظنون حلاجي خليفة 1/���.

آة الزمان ل�سبط بن اجلوزي �/3�8. - مرا

آة اجلنان �1-�0/4. - مرا

- ل�سان امليزان �/�40.

عيان لبن خلكان 2��/4. - وفيات الأ

- النجوم الزاهرة �/2�3.

دباء لياقوت 180/2. - معجم الأ

ريب لياقوت �/121. - اإر�ساد الأ

- البداية والنهاية لبن كثري 13�/3.

بي �سامة 22�/1. - كتاب الرو�ستني لأ

عام للزركلي �/�2. - الأ

- اأدب الدول املتتابعة لعمر مو�سى با�سا 344.

املراجع
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دب  مثال ال�ض������عبية اأحد املحاور الرئي�ضة واملهمة يف بناء خطاب الأ تعدُّ الأ

ن�ض������انية حيث يرى فيها  ال�ض������عبي، وتلع������ب دوراً هاماً يف حياة اجلماعات الإ

نرثبولوجيا وعلم النف�ص، و�ض������يلة هامة من  الباحث������ون يف علم الجتم������اع والأ

ن�ض������انية وتوحيدها، فهم يرون اأن وجود اأمثال  و�ضائل ت�ضنيف اجلماعات الإ

واحدة دليل على مظهر ثقايف �ض������امل ي�ض������ري اإىل وحدة املجتمع ومتا�ضكه كما 

أنها تربز درجة  مة بكاملها على م�ضتوى عقلي واحد، ي�ضاف اإىل هذا ا ميثل الأ

مثال و�أثرها يف جتذير �لأ

ن�ساين جمرى �ل�سلوك �لإ

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب 

❁

˜

❁
ااإبراهيم ال�صعبيبراهيم ال�صعبي
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الثقافة التي ت�ضود تلك اجلماعات، وتعك�ص 

أدبية،  اأخالق ال�ض������عوب كذل������ك تعد ث������روة ا

اجتماعية، تاريخية، اقت�ض������ادية، �ضيا�ض������ية، 

حتمل يف طياتها  

أقبا�ض������اً من احلقائق والقيم التي لي�ضت  ا

أو ذهنياً لقتل الفراغ بل وليدة  ترفاً فكري������اً ا

ظروف ح�ضارية ومادية اجتماعية.

مثال ارتباط وثيق باحلياة  من هنا كان لالأ

فهي قوة كالمية تدفع للحركة وتدعو للعمل 

أكان فردياً اأم جماعياً وتوؤثر بقوة يف  �ض������واء ا

ن�ضاين، ي�ضاف اإىل هذا اأن  جمرى ال�ضلوك الإ

العامة قد اأفرغت عفوياً بو�ضاطتها ما يجي�ص 

يف �ضورها من قيم وحقائق ومعتقدات ورموز 

مثال ال�ض������عبية  ودللت واأفكار، لهذا تعد الأ

من اأهم واأف�ضل امل�ضادر والوثائق التاريخية 

احلقيقية الهامة وال�رصورية ملعرفة نف�ض������ية 

ر�ص،  أية رقعة على اأطل�ص الأ اأي �ض������عب يف ا

أبنائه من �ض������وائب  وما ي�ض������طرم يف نفو�ص ا

املا�ضي واحلا�رص وطموحات امل�ضتقبل بل هي 

�ض������ورة تطوره الفكري والذهني واحل�ضاري 

والأخالقي، عرب الرتاكم التاريخي باعتبارها 

أف������كاراً ومعلوم������ات كثرية  تف�ض������ي اأ�رصاراً وا

م������ة وجمري������ات حياتها فهي  ع������ن عقلية الأ

خال�ضة م�ض������تحلبة وزبدة تاريخ اأحداثها يف 

فرتات متباعدة ومت�ض������اربة من الزمن عرب 

جيال املتعاقبة، وعلى الرغم من ب�ضاطتها  الأ

أنها  واإ�ضاراتها املوجزة وكرثة اخت�ضاراتها اإل ا

ن�ض������ان عمقاً كبرياً وتعد  حتمل من جتربة الإ

دبي������ة قدماً ولها دللت  نواع الأ أول الأ م������ن ا

ورموز وتعاب������ري واختزالت فريدة خا�ض������ة 

يف جت������ارب حياة ال�ض������عوب لهذا يوجد فيها 

املجال اخل�ض������ب اخلام للدرا�ضات والتحليل 

وال�رصح والتف�ضيل.

مم وطموحاتها  �سجل لتاريخ الأ

آة �ضافية  مثال تاريخ ال�ضعوب ومرا اإن الأ

حلياته������ا واإدراكها ووعيه������ا ونظرتها للحياة 

وع�ض������ارة جتاربها و�ضجل �ض������ادق ل�ضريتها 

وخزانة فل�ض������فاتها وانعكا�ص ح������ي لروحها 

و�ض������مريها وطبائعها وعاداته������ا وتقاليدها 

وطموحاته������ا واآمالها وعقائده������ا وحكمتها 

أ�ض������اطريها ومعاناتها وا�ضطهادها  وذكائها وا

ون�ض������الها واعتزازه������ا بنف�ض������ها. وميزانها 

الدقي������ق يف رقيه������ا وانحطاطه������ا وبوؤ�ض������ها 

آدابها ولغاتها. هي اأدب ال�ض������عب  ونعيمها وا

وعن������وان ثقافت������ه ودليل عقليت������ه واأخالقه، 

مة  أ فيه ح�ض������ارة الأ وهي كتاب �ض������خم تقرا

من جمي������ع النواحي، وهي خري تراث خلفته 

جيال املا�ض������ية لتمثله العبقرية والفطنة  الأ

مة ول �ض������يء ينبئ عن روح  والذكاء لدى الأ

ال�ضعب وحركاته و�ضلوكه اأكرث من اأمثاله فهي 
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التي تعك�ص واقعه وواقع احلياة مبا فيها من 

تناق�ضات ومت�ضادات وايجابيات. لهذا فاإن 

مثال ال�ض������عبية دفعت  الوفرة الغزيرة من الأ

الباحث������ني واملوؤرخ������ني والرحالة م������ن بينهم 

العرب جلمع اأمثالهم وت�ض������نيفها وتبويبها، 

وتف�ض������ريها وتبيان مورده������ا وم�رصبها فقد 

رتبوه������ا يف �������رصوب خمتلف������ة م������ن الرتتيب 

والتبويب ورواية لق�ض�ض������ها كم������ا زينوا بها 

فن������ون القول وت�ض������اريفه حت������ى كرثت كتب 

مثال فقلما جت������د علماً من اأعالم العرب  الأ

أنها كانت  مثال اإل ا امل�ضنفني اإل وكتب يف الأ

دب والفل�ض������فة  مبع������رثة يف كت������ب الفقه والأ

وال�ض������عر، لهذا فقد منها الكثري، وي�ض������اف 

اإىل ه������ذا اأن اخت������الط الع������رب بالعجم يف 

�ض������المية وما تاله من  ع�رص الفتوح������ات الإ

تقهقر وانحطاط وجتزئ������ة وتخلف اأدى اإىل 

تف�ضي اللحن فيها وانحطاط قوالبها الفنية 

وتراكي������ب جملها اللغوية وقواعدها النحوية 

وطرائق تعبريها.

مثال ال�سعبية  البحث يف الأ

مثال  ا�ضتناداً اإىل ما تقدم فاإن البحث يف الأ

ال�ض������عبية لي�ص من باب عر�ص حتف قدمية 

ول جم������ع لقطات نادرة واإمنا هو اكت�ض������اف 

وقائع اجتماعية متثل ن�ضاط النا�ص و�ضلوكهم 

واأخالقه������م وعاداتهم  وتعامله������م وتفاعلهم 

وعالقاتهم بع�ض������هم م������ع بع�ص يف جمالت 

مثال ال�ضعبية  احلياة كافة، اأي اإن درا�ض������ة الأ

ي�ض������اعد يف اإدراك ماهية ال�ضعب احلقيقية 

آماله امل�ضتقبلية  أ�ضباب ت�رصفاته و�ضلوكه وا وا

ومعرفة مدى ال�ضلة الو�ضائجية التي تقيده 

وتربطه مبا�ضيه و�ضلوكه اليومي جتاه واقعه 

املعا�ص واإنتاجه الفكري باأ�ضكاله املتعددة. اإن 

مثال ال�ضعبية متثل املدخل العلمي  درا�ضة الأ

للوقوف على اأدق خ�ضائ�ص املالمح املحلية 

�ضهر  ن�ضاين والفني لأ والبعد الجتماعي والإ

ح������داث التاريخية والتع������رف على طفولة  الأ

املخيلة الب�رصية، كيف منت وتطورت وحتولت 

أي�ضاً تاأكيداً للهوية  يف حقب الزمن بل تاأتي ا

وال�ضخ�ضية القومية. عموماً فاإن البحث يف 

مثال ال�ضعبية ومعرفة كيف ت�ضكلت ومنت  الأ

وتطورت من �ضورة اإىل اأخرى ومن م�ضمون 

اإىل اآخر ير�ضد اإىل الت�ضكل الجتماعي واإىل 

الق������وى الجتماعية التي ع������ربت عنها واإىل 

الظ������روف املحيطة بها م������ن خالل منظومة 

أف������كار ودللت حت������اول تعميمها  معارف وا

واإدخالها يف �ضميم الوجود الجتماعي، وقد 

اأجمل الباحثون اأركان ومالمح املثل ال�ضعبي 

تي: بالآ

�ضلوب. جمازية الأ  -1

الخت�ضار.  -2
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واقعية �ضورة البالغية.  -3

تنغيمية  -4

مثال ال�سعبية موارد الأ

مثال ال�ضعبية  اإن املتاأمل يف ن�ض������و�ص الأ

يلح������ظ اأن الكثري منها له عالقة مب�ض������ادر 

آن الك������رمي - احلديث  عدي������دة اأهمها: القرا

قوال الف�ضيحة  مثال والأ النبوي ال�رصيف - الأ

التاريخي������ة  واحلكاي������ات  ال�ضخ�ض������يات   -

دبية القدمية - ال�ض������عر الف�ض������يح. ففي  والأ

ُب اهلّلُ  ِ القراآن الكرمي يق������ول تعاىل: )َوَي����رسْ

ُروَن(، يرتدد على  ُهْم َيَتَذكَّ ا�ِس َلَعلَّ ْمَثاَل ِللنَّ الأَ

ل�ض������ان الكثري من البدو كمثل �ض������ائع قولهم: 

»ب�ضاعتنا رجعت اإلينا«، ولو تاأملنا هذا املثل 

أنه ق������د اأخذ عن قوله تعاىل: )َه�ِذِه  لوجدنا ا

لَيْنَا(  )�ض������ورة يو�ضف:65(.  ْت اإِ ِب�َض������اَعتُنَا ُردَّ

أما املثل القائل: »اخليل منا�ص اخلري« فهو  ا

ماأخ������وذ من قول الر�ض������ول �ض������لى اهلل عليه 

و�ض������لم: »اخليل معقود بنوا�ض������يها اخلري«. 

مثال ل تزال ترتدد على  وهناك الكثري من الأ

ل�ض������ان العامة باللغة الف�ضحى.. اأي بن�ضها 

احلريف دون اأي حتريف وذلك �ضهولة لفظها 

أن������ى نال من  واإدراك معانيه������ا مث������ل »من تا

متنى«، »من جد وجد ومن زرع ح�ضد«.

�سخ�سيات واأمثلة

أ�ض������ل املثل حادث������ة معروفة تاريخياً  اإن ا

مرتبطة بع�������رص، وبيئة وفرد اأو جماعة فهو 

بذل������ك يو�ض������ك اأن يكون التفات������اً اإىل حادثة 

جرت، ت�ض������بهها حادثة ج������رت بعدها، وكاأن 

احلادثتني متنحان العرب. وهناك الكثري من 

ال�ضخ�ض������يات العربية الت������ي خلدت يف مثل 

اأطلق يف و�ضفها فمثاًل: »اأندم من الك�ضعي«: 
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وحكاي������ة هذا املثل اأن الك�ض������عي خرج يرعى 

اإبله، فراأى ق�ضيب �ضوحط نابتاً يف �ضخرة، 

فقال: »نعم منب������ت العود يف قرار اجللمود« 

ثم �ضقاه حتى �ض������بط، فقطعه وجعل يقومه 

حتى �ض������لح، فرباه قو�ضاً وبرى بقيته خم�ضة 

أ�ض������هم، وخرج اإىل مكمن كان مورد احلمر،  ا

ومل������ا وردت رمى عريا منها ب�ض������هم فمر منه 

أنه ق������د اأخطاأ،  بعدم������ا نفذ فظن الك�ض������عي ا

وهكذا رمى خم�ض������ة منها وكل مرة كان يظن 

اأن �ض������همه قد اأخطاأ، ثم خ������رج من مكمنه، 

ف�رصب قو�ض������ه حت������ى ك�رصها، فلما اأ�ض������بح 

أ�ضهمه م�رصجة  راأى احلمر م�رصوعة وراأى ا

أنامله  بالدم. فندم على ما �ضنع وع�ص على ا

وقال:

ن��ف�����س��ي اأن  ل����و  ن����دام����ة  ن���دم���ت 

خم�سي لقطعت  اإذا  تطاوعني 

ال�����������راأي م��ن��ي �����س����ف����اه  ت�����ن يل 

قو�سي ك�رصت  حني  اأبيك  لعمر 

أ�ض������اأم من الب�ض������و�ص«، الب�ض������و�ص هي  • »ا
جارة ج�ض������ا�ص بن ذهل بن �ضيبان ولها كانت 

الناقة التي قتل م������ن اأجلها »كليب بن وائل« 

وبها ثارت بني بك������ر بن وائل وتغلب احلرب 

التي يقال لها حرب الب�ضو�ص.

أبط������اأ من غراب ن������وح«: وهو الغراب  • »ا
أر�ض������له النبي نوح لينظ������ر هل زالت  ال������ذي ا

ر�ص وياأتيه باخلرب، فم�ض������ى ومل  املياه عن الأ

يرجع.

أبل������ه من احلب������ارى«: احلبارى طائر  • »ا

أنثاه  ن ا ي�������رصب به املثل يف البل������ه والغباوة لأ

اإذا فارقت بي�ضها تذهل عنه فتح�ضن بي�ص 

غريها.

مثال ال�ضعبية التي  وهنالك الكثري من الأ

ا�ض������تقت من ال�ض������عر العربي فاملثل ال�ضعبي 

القائل: »اإذا كنت بحبك �ضرتت عيوبك، واإذا 

كنت ببغ�ضك كرثت ذنوبك«. يقابله يف �ضعر 

املتنبي:

وعني الر�ساعن كل عيب كليلة

ولكن عني ال�سخط تبدي امل�ساويا

ا�ضتعمل العرب »اأفعل« ويراد بها التف�ضيل 

كقولهم: هذا اأكرب من ذالك، وكاأن بناء »اأفعل« 

ي�ض������لح للمثل ذلك اأن املثل يقت�ض������ي �رصباً 

من املبالغة. واإ�ض������ناد ال�ض������فة اإىل مو�ضوف 

ات�ضف بها ات�ضافاً تاماً غلب على غريه من 

ال�ض������فات، مما يقوي هذه املبالغة املعروفة، 

أثبت من الو�ضم«،  أناأى من الكوكب«، »ا مثل: »ا

»اأحر�������ص من منلة«، »اأذكى من الورد«، »اأذل 

من احلذاء«، »اأ�رصع من الربق«، »اأ�ض������يع من 

قمر ال�ض������تاء«، »اأظماأ من حوت«، »اأف�ضد من 

ج������راد«، »اأعذر من ذئب«، »اأعمق من بحر«، 
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أل�������ص من فاأرة«، »اأروع  ألح من الذباب«، »ا »ا

من ثعلب«، »اأرق من دمع الغمام«.

مث������ال ت�رصب لذي الل������ب من النا�ص  والأ

وقد قال /اأحمد �ضوقي / يف ذلك:

مثل مثال ت�رصب   للبيب الأ يا طري: والأ

مثال على ل�ضان اجلدات  واأكرث ما ترتدد الأ

الطاعنات يف ال�ض������ن وذل������ك نتيجة خربتهن 

وجتاربه������ن يف احلياة.. واأمثالهن �ض������احكة 

الثغور فيه������ا ترويح للقل������ب املتعب وت�رصيح 

للهم املتكاثر ونزهة للخاطر املن�ضغل قد تفرت 

ابت�ضاماً وقد تقهقه �ض������حكاً وقد تقدم فال 

يقف يف طريقها �ض������يء وقد جتنب فال تقف 

قارب«:  بوجه اأي �ض������يء. فقد قالوا عن »الأ

قارب عقارب«. »الأ

اأمثال من العامل

حيان  مثال يف بع�ص الأ لقد ت�ض������ابهت الأ

بني �ض������عوب العامل عندما اختلطت ال�ضعوب 

بع�ضها ببع�ص نتيجة الفتوحات والحتالل. 

أو حت������ى نتيجة الرتجم������ة والتبادل الثقايف.  ا

مثال: نكليزية الأ فمثاًل جتد باللغة الإ

 Everything comes to him«  -

who waits«، يقابله������ا بالعربية: »من تاأنى 
نال ما متنى«

- »Love is blind« ي������رتدد كثرياً على 

ل�ضان العرب »احلب اأعمى«.

 When the cat is a way the« -

mice play« يقابل������ه بالعربي������ة: »اإن غاب 

القط العب يا فاأر«.

خمتارات من اأمثلة ال�سعوب

أملاني������ا: »ينبغي اأحيان������اً اعتبار اللفت  • ا

اإجا�ضاً«.

• اأمريكا: »ت�ضبه القوانني ن�ضيج العنكبوت، 

تقع فيه الطيور ال�ضغرية وتع�ضف به الطيور 

الكبرية«. »ال�رصبات ال�ضغرية املتتالية تقطع 

ال�ضنديانة الكبرية«.

• بريطانيا: »لي�ص كل من اأغم�ص عينيه 

بنائم«.

• اإيران: »رويدا، رويدا، يتحول ال�ضوف 

اإىل �ضجادة«.

• اإيطاليا: »امللح والن�ض������يحة ل مينحان 

اإل عند الطلب«.

• بولونيا: »للمديح وامللفوف طعم لذيذ.. 

لكنهما ينفخان«.

مثال ال�ضعبية يف نهاية التحليل  اأخرياً الأ

متث������ل تاريخ حركة املجتمع خ������الل مراحله 

املتتالي������ة يف التقارب  والتباعد والنحطاط 

والقوة يف ال�ضعود والهبوط.
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خرية، كما اأن  يحظى اأدب اأمريكا الالتينية باهتمام وا�ض������ع يف ال�ضنوات الأ

دبية والثقافية يف اأمريكا الالتينية قد تبواأت مكانة هامة يف اإطار  احلركة الأ

نها وبدون ا�ضتثناء قد  خرية، لأ دبية العاملية عرب ع�رصات ال�ضنني الأ احلركة الأ

أ�ضاليب فنية  عربت عن م�ض������الح وطموحات واأو�ضاع �ضعبها، باأ�ضكال وطرق وا

متميزة، و�ضاغت من خاللها هويتها املتميزة. 

اعرية امل�ضمون الروائيضاعرية امل�ضمون الروائيضاعرية امل�ضمون الروائي ضقراءة يف �ضقراءة يف �

مرتجم من �سورية

العمل الفني: الفنان د. حممد غنوم

❁

˜

❁
اتااتاتتااأليف: الفارو بالغادوغالليف: الفارو بالغادوغال

ترجمة: رافع �شاهني
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دب يالحظ اأن اأ�ض������دق  واملتتبع لهذا الأ

و�ضف مل�ض������ائل اأمريكا الالتينية يف القرون 

املا�ضية ويف ق�ضم كبري من هذا القرن موجود 

دب، وبف�ض������ل ال�ضعر وامل�رصح والق�ضة  يف الأ

جرى ك�ض������ف ال�������رصور الجتماعية والتنديد 

أدباء اأمري������كا الالتينية اأن  به������ا، فقد اأدرك ا

قارتهم متتل������ك تاريخا ماي������زال غري مدون 

أدبية ما تزال غري مكت�ض������فة فهناك  وكن������وزاً ا

�ضليون، والحتالل  ال�ضكان الهنود احلمر الأ

�ض������باين والربتغايل، وحركات ال�ضتقالل،  الأ

واأنظمة ال�ضيطرة الديكتاتورية التي اأعقبت 

الحتالل.

تاريخ اأدبي مديد

ت�ض������ع ع�������رصة قومي������ة حتكمه������ا اأنظمة 

ل ه������م له������ا اإل تعمي������ق الف������وارق وحتطيم 

أ�ض������باح الوحدة الن�ضالية،  اجل�ض������ور وتعقب ا

بني �ض������عوب تواجه امل�ض������ري نف�ض������ه ب������اإذكاء 

قليمية بني �ض������عوب  روح التنافر والعداء والإ

توح������د بينها اأكرث ما تفرق و�ض������ائج تاريخية 

و�ضيا�ض������ية واجتماعية وثقافية ون�ضالية. اإن 

كتب موؤلف������ي اأمريكا الالتينية مملوءة حياة، 

أ�ض������بحوا جنوماً  وقد ب������رز كتاب لمع������ون ا

حقيقيني يجتذبون الق������راء والذين يعجبون 

عجاب برواي������ات )ميغي������ل اأنخيل  أ�ض������د الإ ا

أ�ضتوري( و)خوان رولفو( و)غابريل غار�ضيا  ا

ماركيز( و)اأوكتافيو باث( و)خورخي اأمادو( 

وغريهم.

اإن القارئ يح�ص يف هذه املوؤلفات بالنف�ص 

احلقيق������ي ولي�������ص الكاذب، يح�������ص بحقيقة 

ن ما ج������رى يف اأمريكا الالتينية  بطال، لأ الأ

دب لي�ص ظاهرة حديثة، فمنذ  بالن�ض������بة لالأ

ع�رص ال�ضتعمار وخا�ضة يف معارك التحرير 

الت������ي لعب فيه������ا املثقف������ون دوراً هاماً فقد 

�ضعار وامل�رصحيات يف  حققت الق�ض�������ص والأ

اأمري������كا الالتينية مهمة اإع������الم من الدرجة 

وىل، وكانت هذه الن�ضو�ص مرايا ي�ضتطيع  الأ

أبناء ال�ضعب اأن يرى فيها وجهه واآلمه. ا

يق������ول الناقد الربازيلي اأنطونيو كانديد: 

دب الربازيلي والت�ض������ور الذي  »اإن تاريخ الأ

نرى من خالله ثقافتنا اخلا�ض������ة، قد ظهر 

يف اإط������ار رف�ص م�ض������تمر للرواية التي كانت 

ت�ضدنا بالبلد امل�ض������تعمر، الربتغال، والبلدان 

أننا اأ�ض������بحنا  خرى، اإىل درجة ا وروبية الأ الأ

ل ن������رى فائدة يف العالقات الع�ض������وية التي 

كانت تربطنا بالثقافة الغربية، وقد تعر�ضت 

أنن������ي )برازيلي  �ضخ�ض������ياً لنتقادات، منها ا

�ض������يئ( وغ������ري وطن������ي، هذا يف وق������ت كنت 

أدبنا ه������و اأدب غربي، لقد كان  اأرى في������ه اأن ا

الوطني������ون يعيبون يف املرحلة الرومان�ض������ية 

على اأدب فرتة ال�ض������تعمار كونه ا�ضطناعياً، 
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ويف الواقع، فقد كانت درجة ال�ض������طناعية 

أك������رث يف بلدنا ولكنها  هذه رمبا مت�ض������اعدة ا

أي�ض������اً كانت موج������ودة يف فرن�ض������ا واإنكلرتا  ا

واإ�ض������بانيا واإيطاليا لق������د كان هناك اتفاق. 

نواع التي  ه������م يف كل هذا هو اأن هذه الأ والأ

جاءت من اأوروبة �ضمحت، يف اآخر املطاف، 

بربط بلدنا بالثقاف������ة الغربية.. اإذاً فالتاأثري 

أولياً  وروبي ب�ض������فة عام������ة كان عام������اًل ا الأ

عادة الرتباط بني هذه البلدان التي كانت  لإ

جتهل بع�ض������ها البع�ص )يعني بلدان اأمريكا 

دباء  الالتينية(، ولهذا ال�ض������بب �رصح اأحد الأ

من اأمريكا الالتيني������ة، قائاًل: »لكل اأمريكي 

لتيني وطنني وطنه وفرن�ضا، وهذا يبدو لنا 

حالياً �ضيئاً، لكنه ل يخلو من معنى تاريخي، 

وبعيداً ع������ن هذا التق������ارب ف������اإن الروابط 

أدباء اأمري������كا الالتينية كانت  امللمو�ض������ة بني ا

دقيقة لكنها كانت موجودة«.

دب الربازيلي من هذا  ولكن اأين موقع الأ

كله اليوم؟ لقد ظل ل�ضنوات عديدة يف موقع 

نه  �ض������عف داخل اأمريكا الالتينية نف�ض������ها لأ

مكت������وب باللغة الربتغالية »وهي لغة حمدودة 

�ضبانية، لغة  النت�ض������ار باملقارنة مع اللغة الإ

خرى. اإل اأن عامل الرتجمة  باقي ال������دول الأ

كان فع������الً يف هذا املجال، وخ�ضو�ض������اً اإذا 

دباء اتخذوا من  علمنا اأن غالبية ه������وؤلء الأ

أدبهم، والربازيل حالياً  ي�ضال ا فرن�ضا منرباً لإ

ديب الكبري )خورخي اأمادو(  يف �ض������خ�ص الأ

اأ�ض������بحت حتظى باهتمام كب������ري من طرف 

الق������راء يف كل مكان، فهو ب������دون منازع اأكرث 

أدب������اء الربازيل �ض������هرة يف الع������امل فقد نقلت  ا

اأعماله اإىل اأكرث من خم�ض������ني لغة، و�ض������اهد 

ع�������رصات املالي������ني م������ن جماهري ال�ض������ينما 

والتلفزيون يف العامل اأجمع اأعمالً مقتب�ض������ة 

أ�ض������بح كم������ا يحلو للبع�ص  عن رواياته حتى ا

ر�ضية. ت�ضميته �ضفري الربازيل لدى الكرة الأ

 اأمادو الروائي املنا�سل

ولد خورخي اأمادو �ض������نة 1912 بايتابونا 

أبوه يف فريادا�ص  يف �ضيعة للكاكو، كان ميلكها ا

أبوه اإىل مدر�ضة  أر�ضله ا بجنوب اإقليم )باهيا(. ا

دينية لكنه مل ي�ضتطع اأن ي�ضتمر طوياًل ب�ضبب 

أ�ض������ه،  حرمان������ه من حرية الريف م�ض������قط را

فهرب من املدر�ض������ة وه������و يف الثانية ع�رصة 

م������ن عمره. ويف العام الت������ايل التحق مبعهد 

اأخر يف مدينة )باهي������ا( وهناك تعرف على 

اأ�ض������دقاء قا�ض������مهم العي�ص ومرارة احلياة، 

فبق������ي خمل�ض������اً ل�ض������داقتهم. ويرتجم هذا 

خال�ص ح�ض������ور )جيوف������ا يف غيمارا�ص(  الإ

–زميل الدرا�ضة- ك�ضخ�ضية بارزة يف جممل 
رواياته.

لقد دفع به و�ض������عه القت�ض������ادي املتاأزم 
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وحب������ه املحم������وم للكتابة اإىل 

اللتحاق بجريدة حملية وهو 

يف الرابع������ة ع�رصة من عمره، 

حي������ث بداأ حياته ال�ض������حفية 

بداي������ة خجلة وبحكم وظيفته 

كثري  كان  للجريدة  كمرا�ض������ل 

التنقل، ويعترب ا�ضتقراره يف حي 

)بلورينو( بقل������ب املدينة، اأول 

ات�ضال له بالطبقات ال�ضعبية 

املتجولون،  الباع������ة  ومنه������م 

الغجر،  امل�ضعوذون،  البحارة، 

من  وغريه������م  املت�ض������كعون.. 

املهم�ض������ني اجتماعي������اً ويعترب 

عماله  امل������ادة اخل������ام لأ هذا 

بداعية. الإ

دخ������ول  تواف������ق  وق������د 

العمل  اإىل  أم������ادو  ا خورخ������ي 

ال�ض������حفي، بالنت�ضار الوا�ضع 

للحرك������ة الع�رصي������ة يف كافة 

أنح������اء الربازيل، وحني و�ض������لت احلركة اإىل  ا

اإقليم )باهيا( ان�ض������م خورخ������ي اأمادو اإليها 

مع جمموعة من ال�ض������بان و�ض������كلوا جمموعة 

تهتم بالدفاع عن اخل�ضو�ض������يات الربازيلية 

دب امل�ض������تورد وعن اللغة الربازيلية  �ض������د الأ

يف مواجهة اللغة الربتغالي������ة التي يعتربوها 

دخيل������ة، ولكن منطقة )باهي������ا( تختلف عن 

خ������رى، يقول عنها خورخي  باقي املناطق الأ

أم������ادو »املدينة التي تتالق������ى وتتمازج فيها  ا

عراق والثقافات: اإفريقية وبرتغالية، غنية  الأ

بالتاريخ وباخلراف������ات، اأمومية وذات قيمة، 

ل بي�ض������اء ول �ض������وداء، بل هجينة خال�ضية، 

مهد �ض������عب هجني وثقافة اأ�ضيلة، يف باهيا 
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بو�ض������ع امل������رء اأن يتج������ول يف �ض������وارع العامل، 

لكن������ه لن يعرث على مدين������ة اأغنى من باهيا، 

بتاريخه������ا، ب�ض������اعريتها، بغرابتها، ومبا يف 

داخلها من غنائية �ضعر عميق، وعلى الرغم 

كرب من �ضكان باهيا  من اأن ن�ضيب اجلزء الأ

هو الفقر، ف������اإن زهرة ال�ض������عر فيها ولدت، 

وجلجل������ة ال�ض������حك يطلع عفوي������اً، طاملا اأن 

قدرة �ض������عبها على املقاومة ل ميكن تخيلها، 

أبداً �ضعب فقري وم�ضطهد  اإنه �ضعب مل ينهزم ا

عرف دائماً كيف ينجو من امل�ضاعب وي�ضري 

مام، ويدافع عن �ضحكته، وعن  قدماً اإىل الأ

�������رصوره واأعياده وعن حقه يف احلياة. وذلك 

أيامنا  أيام العبودي������ة حتى ا زل، منذ ا من������ذ الأ

هذه، وذلك يجابه الواقع ال�ض������اري، للو�ضع 

القت�ضادي والجتماعي«.

ومن هذه املدين������ة انطلق خورخي اأمادو 

كاتباً روائياً وهو يف الع�رصين من عمره لينقل 

�ضورتها اإىل العامل كله، ولي�ضبح بعد ذلك اأكرث 

أدباء الربازيل �ض������هرة يف الع������امل. ن�رص روايته  ا

وىل )دولة الكرنفال( �ضنة 1931، ومل يكتب  الأ

لهذه الرواية اأن ترتجم اإىل اللغة الفرن�ض������ية 

اإل بعد �ض������تني �ضنة من ظهورها. وقد حاول 

يف هذه الرواية اأن يقدم للقارئ مبو�ضوعية 

قطاعيني وعامل  تامة، برازي������ل امللون������ني والإ

الن�ضاء واملثقفني.

ويف عام 1933 ي�ض������در روايت������ه الثانية 

)كاك������و( التي ترجم������ت اإىل الفرن�ض������ية بعد 

وىل  )اثنتي وع�رصين �ضنة(، وكانت املحطة الأ

عادة اقتنا�ص اللحظات الغنية بالذكريات  لإ

م������ن طفولت������ه، واإن كان يغل������ب عليه������ا هذا 

اجلانب التذكري، فهي يف جانب اآخر وثيقة 

�ضو�ض������يولوجية، حتكي بنوع م������ن الدقة عن 

الفالحني الفقراء الذي������ن ح�رصتهم ناعورة 

نتاج اليومي������ة يف �رصنقة حميط اجتماعي  الإ

ر�ص  حمدود ج������داً، ل يتجاوز املزرع������ة والأ

نت������اج؟ وللخروج نوعاً ما على وترية هذا  والإ

الو�ض������ع كانوا يزجون باأنف�ضهم يف احلانات 

جرام، لقد كانت عالقته وطيدة  والعنف والأ

بالطبقة ال�ض������عبية، فمنذ طفولته اندمج يف 

حياة ال�ض������عب، ومار�ص حياة ح������رة بجانبه، 

ومتكن من اكت�ض������اب معرفة كب������رية باحلياة 

ال�ض������عبية يف منطقة باهيا ول������ول ذلك كما 

يقول: »ملا حتدثت عنه������ا يف موؤلفاتي، اإنني 

أو اأعا�رصه،  اأعجز عن الكتابة عما مل اأعاي�ضه ا

وكمث������ال على ذلك فق������د طلب مني اأكرث من 

خم�ضني مرة اأن اأكتب رواية عن القهوة ذلك 

أن������ه على الرغم م������ن اأن الربازيل تعترب اأحد  ا

أدبنا مل يعطى عماًل  أك������رب بلدان القهوة، فاإن ا ا

أدبي������اً مهماً عن القه������وة.. اإن ما اأعرفه هو  ا

ر�ص،  الكاك������و )باهيا(، لقد ولدت يف هذه الأ
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اأر�ص الكاك������و، اإنها اأر�ص غني������ة، تلك التي 

ق�ض������يت فيها طفولت������ي. والكاكو كان حمور 

أربعة من رواياتي«. ا

ورمبا كانت روايته )خوبيابا( التي �ضدرت 

1935 اأكرث اأعماله �ضهرة. فقد ا�ضتعمل اأمادو 

تقني������ة احلكي ال�ض������عبي الزجن������ي، وموظفاً 

أي�ض������اً فولكلور منطقة باهيا، فبطل الرواية  ا

الزجني )اأنطونيو بالدونيو( يلعب دور املغني 

غاين  وي������رد علي������ه يف مقاطع معينة م������ن الأ

جمموعة م������ن املغنيني الفالح������ني واجلنود 

واحلمالني.. اإنه������م �رصيحة اجتماعية معينة 

م������ن البي�ص والزنوج واخلال�ض������يني وحدهم 

الفقر، وقد ترجمت اإىل اللغة الفرن�ض������ية يف 

�ض������اتذة  ربعينات من طرف اأحد الأ بداية الأ

الفرن�ض������يني الذين كان������وا يعملون يف جامعة 

)ريودي جانريو( فاأر�ضلها اإىل دار ن�رص باري�ضية 

)غاليم������ار(، وكان يومها الكاتب الفرن�ض������ي 

)اأندري مالرو( م�ض������وؤولً ع������ن جلنة القراءة 

لدى الدار املذك������ورة، فزكى ن�رصها، وهكذا 

أتيح له������ذا العمل الظهور يف باري�ص. وكانت  ا

هذه املنا�ضبة -كما يقول اأمادو- مبثابة اأول 

ندي مالرو يف حياته. تدخل مهم لأ

ويف ع������ام 1937 ن�������رص رواي������ة )نقي������ب 

الرمال( ولقيت جناحاً باهراً ومازالت حتى 

اليوم، وذلك اأن مو�ض������وعها املركزي مايزال 

قائم������اً حتى الوقت الراهن. اإن هناك من ل 

طف������ال فهي حتكي عن  ي������زال يتخلى عن الأ

الطفولة املغ������دورة بها وعن ما يالحقها من 

متاعب وم�ضاعب، وقد منعتها احلكومة فور 

�ضدورها، واحلقيقة اأن م�ضكلة هوؤلء ال�ضبية 

قد تطورت ومنت م������ع تطور ومنو الربازيل، 

ولد ن�ضالني ب�ضطاء  ففي ذلك الوقت كان الأ

أما اليوم فهناك ل�ض������و�ص م�ضاملون يقومون  ا

بت�ضغيلهم وبا�ض������تغاللهم وهذا اأمر يف غاية 

اخلطورة«.

أم������ادو روايته  ويف �ض������نة 1958 اأ�ض������در ا

ال�ض������هرية )غابريي������ل، قرنف������ل وفرقة( وقد 

قامت واحدة من قنوات التلفزيون الربازيلية 

بتحويله������ا اإىل م�ضل�ض������ل تلفزي������ون م������ن مئة 

و�ض������ت وع�رصين حلق������ة، تابعها ما يقرب من 

خم�ضة وع�رصين مليوناً من امل�ضاهدين، وكما 

هو ال�ض������اأن عن������د كتاب اآخرين م������ن اأمريكا 

الالتيني������ة ن������رى اأن اأح������داث الرواية جتري 

بقرية مثل قري������ة )كومك( يف اأعمال »خوان 

رولف������و« و)قري������ة ماكوندو( عن������د »غابرييل 

غار�ض������يا ماركيز« وهو مكان �ضنعه بنف�ضه، 

ولكنه كثري ال�ض������به بالواقع، وعن������د »اأمادو« 

جتري اأحداث الرواي������ة يف قرية )اليهيو�ص( 

وهي بلدة موجودة، غ������ري اأن الكاتب يغرقها 

مبهارته يف مناخ �ض������حري ب������كل روح الواقع. 
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اإن )اليهيو�������ص( ميناء يوجد يف باهيا وتكمن 

اأهميته بال�ض������بط فيما ي�ض������فه لنا الكاتب، 

اأي ت�ض������دير مادة )الكاكاو(، ويوجد يف هذه 

املنطقة �ض������عور دين������ي قوي، وهي م�ض������األة 

حا�رصة كذلك يف هذه الرواية.

اإن الكات������ب يحملن������ا ع������رب �رصاديب من 

تاري������خ الربازي������ل امل�ض������وق، حيث ا�ض������تغالل 

النظ������ام الزراعي والفوارق الطبقية ت�ض������كل 

اإط������اراً دراماتيكياً مفزعاً، وميتزج ال�ض������عر 

بالواقع يف هذه الرواية لكي ي�ض������كل حكاية 

قوية للم�ض������مون الجتماعي وال�ضتاطيقي. 

يلتق������ط الكاتب الفلكلور وكل ما هو �ض������عبي 

وميزجه بق�ض������ة حب وذلك بطريقة فكاهية 

أة  بارعة، ق�ضة حب ف�ضولية بني عربي وامرا

مولدة خال�ضية. يقول اأمادو: »اإن اأهم تغيري 

م�ص اأعمايل، ه������و ظهور الدعاية والهزل يف 

كتاباتي.. اإن ذلك ج������اء متاأخراً، ورمبا اأكرث 

أربعني �ض������نة بالن�ضبة لروايتي )غابرييل،  من ا

أي�ض������اً هو اأن  قرنفل وقرف������ة(، اإل اأن املهم ا

موقفي ككاتب مل يتغري ب�ض������كل جذري، اإنني 

بجانب ال�ضعب، بجانب الفقراء وامل�ضحوقني 

غنياء و�ضلطتهم«.  وامل�ض������طهدين، و�ض������د الأ

أنا كاتب متوا�ضع من باهياً  وي�ضيف قائاًل: »ا

أ�ضياء ل اعرف  أبداً اأن اأكتب عن ا أ�ضتطيع ا ل ا

عنه������ا، اإنني اأكتب عن جتاربي منذ �ض������بابي 

أنا معني ب�ض������كل وثيق  عندم������ا بداأت اأكتب وا

فريقية للعبادة ومازلت كذلك،  �ض������كال الإ بالأ

�ض������كال  لقد كان������ت تل������ك الديانات هدفاً لأ

وح�ضية وعنيفة من ال�ضطهاد، فقد هوجمت 

أ�ضكال  من طرف الكني�ضة، والعن�رصيني وكل ا

أ�ض������ها التميز الطبقي.. منذ  التميز وعلى را

أ�ضكال التميز واحليف  أنا اأكافح �ضد ا �ضبابي وا

وبالتايل انحزت دائماً اإىل جانب ال�ضعب، واإىل 

طقو�ص اجلماهري ون�ضالها من اأجل احلرية، 

وقد قربني هذا جداً من املعتقدات ال�ضعبية 

لل�ض������عب الربازيلي.. ولذا فاأنا كاتب �ضعبي«. 

اإن الكتابة يف اأمريكا الالتينية نوع التحدي، 

والكتابة الراهنة تتوجه اإىل امل�ضتقبل انطالقاً 

دب يف  من احلا�رص، ولفهم احلالة الراهنة لالأ

اأمري������كا الالتينية يجب عدم اإهمال مراحله 

التاريخي������ة واحلالة الراهن������ة لتطوره، فقد 

فر�ص يف احلي������اة الثقافية موؤخراً نوعاً من 

الوجود املتميز خا�ضة على �ضعيد الرواية.

ويقول اأمادو: »ويت�ض������من الن�ص الروائي 

أب������داً وح������ده واأن له  ن�ض������ان ل يحي������ا ا اأن الإ

ما�ضياً وحا�رصاً وم�ضتقباًل ويدل ظهور الفن 

أنه ل يوجد جمتمع  أ�ضا�ضي وا الروائي ب�ضكل ا

أنه ل يوجد تاريخ دون جمتمع،  دون تاريخ، وا

ول ال������ذي عرب عن  فالرواي������ة هي الف������ن الأ

ن�ضان بطريقة تاريخية اجتماعية مبا�رصة  الإ
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ن�ضان  �ضطوري للق�ضة يربز الإ ففي النمط الأ

اجتماعياً، اإل اأن تاريخه ل يخطو اإل مقنعاً 

أ�ض������كال ال�ض������حر. اأما يف النمط  بطال، وا بالأ

الروائ������ي للق�ض������ة، فاإن املجتم������ع يدخل يف 

التاريخ ويف الوقت نف�ض������ه يدخل هذا بدوره 

يف املجتمع«.

ويقول الروائي غابرييل غار�ضيا ماركيز: 

»على الكاتب اأن يكت������ب معتمداً على واقعه 

اخلا�ص، ولي�ص ثمة منا�ص من هذا فالكاتب 

ال������ذي ل ي�ض������تلهم واقعه اخلا�������ص وجتاربه 

اخلا�ضة فهو كاتب �ضيئ يف طريق خاطئ«.

أم������ادو ع������ن ع������امل الطبقة  لق������د بحث ا

امل�ضحوقة يف الربازيل. ووقف دائماً مدافعاً 

عن ه������ذا ال�ض������عب املتميز برتاث������ه الفريد، 

فج������اءت رواياته �ض������جاًل للمجتمع الربازيلي 

فهي تعك�������ص جميع ال�رصائ������ح الجتماعية: 

العمال، الفالحني، الل�ضو�ص، كبار املالك.. 

أنه مع ذلك يبق������ى اأديب الغجر  اإل������خ.. غري ا

واملت�ض������كعني اإذ يقول: »فتعاطفي معهم ياأتي 

أنتمي  لكونهم ي�ضكلون طبقة املهم�ضني التي ا

اإليها«.

أ�ض������لوبه يف الكتابة يدخ������ل يف اإطار  اإن ا

الواقعية، ولكن خياله املثمر جداً ي�ض������مح لنا 

ن�ض������انية ويف ما هو  باأن نغو�ص يف الدراما الإ

أنه ل يقف عند حدود الو�ضف  �ضاعري، كما ا

التف�ض������يلي لكل م������ا يحيط ب������ه، بل يدخل 

دبي طابعاً  أدبي������ة تعطي لعمل������ه الأ عنا�رص ا

اأكرث �ضحرية، ومن دون �ضك يفوق كل ما هو 

أو ما ميكن اعتباره فوتوغرافياً. دقيق، ا

ح�ض������ل على جوائز واأو�ضمة داخل بالده 

وخارجها، ر�ضح مراراً جلائزة نوبل، اجلائزة 

ن اأي اأديب يكتب  التي مل يف������ز بها حت������ى الآ

بالربتغالي������ة وكان اأمادو قد �������رصح مرة باأن 

عدم ح�ضول اأي كاتب بالربتغالية على نوبل 

»ظلم كبري واإهانة للغة الربتغالية«.

بع�������ص اأعماله التي ترجم������ت اإىل لغات 

عديدة: البحر امليت 1936- قائد يف الرمال 

مل  1937- حياة بر�ضيني�ص 1941- فار�ص الأ

أر�������ص بال نهاي������ة 1943- القدي�ص  1942- ا

حمر  جورج يف ايلباوي�ص 1944- احل�ضاد الأ

1946- �رص اأديب احلرية 1954- غابرييل، 

قرنفل وقرفة 1958- باهيا جميع القدي�ضني 

)خوبيابا(.

 South »املقال���ة من�س���ورة يف جمل���ة »جن���وب •

 Rosa Maria ترجمه���ا  نكليزي���ة،  الإ

جلري���دة  الثق���ايف  امللح���ق  ع���ن   Pereda

�سبانية. »الباي�س« Elpais الإ
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جندي مهيب، ينت�ضب �ض������اخماً و�ضط ال�ضاحة الكربى، ومن ورائه البوابة 

الرخامية البي�ضاء، مي�ضك بقب�ضة بندقية م�رصعة بجربتها اإىل جانبه، اأفواج 

ال�ضياح متر به متمهلة، وعلى ال�ضفاه �ضوؤال: اأهذا ب�رص حقيقة اأم جمرد متثال 

اأبدعه »ازميل« نحات فنان؟!

 اإنه مت�ض������ّمر يف مكانه حتت ال�ض������م�ص، �ضاعات ل تفرت له جفن، ول تهتز 

دوملة بهجة

فاف البو�سفورسفاف البو�سفورسفاف البو�سفور سحتفة فن العمارةعلى �سحتفة فن العمارةعلى �

 باحث �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه 

❁

˜

❁
حممد مروان مراد حممد مروان مراد 
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أن������ه ثّبت باإحكام،  منه كت������ف، متاماً كما لو ا

ر�������ص.. وتُفت������ح البوابة  اإىل قاعدت������ه يف الأ

لتتوه������ج من خلفها لوح������ة معمارية اأعطتها 

يد العبقري������ة الفنية كل م������ا لديها من ذوق 

ورهافة.. اإنه ق�رص »دوملة بهجة«.

دوملة بهجة: مقر �سالطني بني عثمان:

نع������ود بالذاك������رة اإىل املا�ض������ي، ونقل������ب 

أ �ض������طور  �ض������فحات التاري������خ الزاهية، لنقرا

مرباطورية العثمانية  املجد والعنفوان لتلك الإ

ركان. املرتامية الأ

م������ا ب������ني عام������ي 1843 و1853، كل������ف 

ال�ض������لطان »عبد املجيد« ذو اجل�ضم الناحل 

أ�ض������هر مهند�ضيه املعماريني  واحل�ص املرهف ا

»غاربي������ت باليان« بت�ض������ميم ق�������رص جديد، 

ليكون مقراً ل�ضالطني »بني عثمان« يقيمون 

ويحكمون فيه، بعد زمن طويل كانت �ض������وؤون 

الدول������ة فيه تدار م������ن ق�رص »ت������وب كابي« 

القدمي.

�ضمر »باليان« عن �ضاعديه ومبعونة املئات 

من العمال وال�ضناع املهرة بداأت اأركان »دوملة 

بهجة« تت�ض������امق على �ض������اطئ »البو�ض������فور« 

أ�ض������لوبي ع�رص النه�ضة الباروكي  لتجمع بني ا

للقرن التا�ض������ع ع�رص، ومالمح الفن املعماري 

الرتكي الق������دمي. واأنفقت الدول������ة على بناء 

الق�������رص اأكرث من خم�ض������ة ماليني م�ض������كوكة 

ذهبية بقيمة العملة القدمية، وهو ما يعادل 

بليوين دولر يف زمننا، و�رصت اإ�ضاعة باأن 14 

طناً من الذهب ا�ض������تخدمت يف بناء الق�رص 

وزخرفته لياأتي حتفة معجزة ل متاثل.

قامة يف  انتقل ال�ضلطان »عبد املجيد« لالإ

الق�رص، ومات فيه ع������ن 38 عاماً من عمره 

مبر�ص ال�ض������ل، فتواىل خلفاوؤه على ال�ضكنى 

فيه، وت�ضيري �ض������وؤون الدولة، وقد حظي اأول 

مرباطوري������ة العثماني������ة ي�رصف  »برمل������ان« لالإ

النعق������اد فيه ع������ام 1877م. كذلك �ض������هد 

الق�رص اأحداثاً تاريخية، وا�ضتقبل �ضخ�ضيات 

أو  خرية، ا عاملية �ضواء يف �ضنوات اخلالفة الأ

مع بزوغ العهد اجلمهوري الرتكي.

�سيوف الق�رص ملوك واأباطرة:

ا�ضت�ضاف »دوملة بهجة« كبار زّوار الدولة 

من ملوك وروؤ�ض������اء، وكان فيه������م اإمرباطور 

و»يوجين������ي«  كارل«،  »جوزي������ف  النم�ض������ا 

اإمرباطورة فرن�ض������ا، وملكا اإنكل������رتا »اإدوارد 

أملانيا »غلوم«،  ال�ض������ابع والثامن«، واإمرباطور ا

و»حممد ر�ضا« �ضاه اإيران، وويل عهده »ر�ضا 

بهل������وي«، ودوق رو�ض������يا »نيقول�������ص«، وملك 
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ول«  بلغاريا »فرديناند«، واأقام فيه »في�ضل الأ

ردن. وكان  ملك العراق، و»عبد اهلل« ملك الأ

اآخر �ضكانه الر�ضميني موؤ�ض�ص تركيا احلديثة: 

»م�ض������طفى كمال« ويف اإحدى حجراته لفظ 

خرية عام 1938. أنفا�ضه الأ ا

ت�ض������تقبلك واأنت يف ال�ض������احة اخلارجية 

للق�رص ن�ضمات طرية معطرة قادمة من جهة 

»البو�ض������فور«، وعلى مل�ض������ها الرقيق تتحرك 

زهار  الغ�ض������ون املت�ض������ابكة، وينت�رص اأريج الأ

امللونة التي تو�ّض������ي ب�ض������اط اخل�رصة املمتد 

حتت ال�ضجر.

ثمة م�ض������جد مطل على البح������ر، متميز 

أرف������ع م������اآذن  مباأذنت������ني �ض������اهقتني، هم������ا ا

»ا�ضتانبول« وقد بُني امل�ضجد بناء على رغبة 

أم ال�ضلطان عام 1853م، وعلى ميني امل�ضجد  ا

يرتفع برج ال�ض������اعة )27 مرتاً( ك�ضاهد على 

روعة الطراز الباروكي يف املعمار.

يلف������ت نظ������رك واأنت تقرتب م������ن البناء 

أتقن �ض������نعها  ال�ض������خم تلك الزخارف التي ا

مهرة البنائ������ني، ليزينوا بها واجهات الق�رص 

لوان، والتي جلب لها  اخلارجية املتع������ددة الأ

الرخام م������ن اأرخبيل »مرمرة« يف حني زينت 

الواجه������ات الداخلية باملع������ادن الثمينة، اأما 

اجلدران فتحولت اإىل متحف زاخر بلوحات 

خرى. الفن من فرن�ضا واإيطاليا والدول الأ

وندخل م������ن باب الق�������رص اإىل احلديقة 

املرتامية التي ر�ض������مت كل نقطة فيها بري�ضة 

زهار املتاألقة  ألوان الأ فنان مبدع، فامتزجت ا

باخل�������رصة النا�رصة، لت�ض������نع لوح������ة اآ�رصة، 

تتو�ض������طها بركة ماء كبرية، حت�ض������ب ماءها 

آة �ض������فافة، تنعك�ص عليها  ل�ض������دة �ضفاته، مرا

م�ض������اهد اجلمال من كل جانب، وتنثال املياه 

من نافورة و�ضط الربكة كاأنها مظلة من الرذاذ 

يتهامى عل������ى البحرية، ليلثم وجنات الزنابق 

البي�ضاء ال�ضابحة من املاء. ومن وراء الربكة 

ثمة �ضجرة با�ضقة جلبت من الهند قبل قرن 

ون�ضف، تن�رص ظالل غ�ض������ونها الوارفة من 

أ�ضدين من  جانب من احلديقة، وحتت�ض������ن ا

بي�ص الزاه������ي. وعلى مد الب�رص  الرخام الأ

قبالتك ترى البحر منب�ضطاً بزرقته ال�ضاحرة، 

لتكتم������ل اللوحة بهاًء وجمالً، وهناك اأعمدة 

رخام تف�ضل ال�ضاحة عن �ضاطئ البحر الذي 

ي�ض������ل طوله اإىل 600مرت، يف حني يبلغ طول 

البناء 284مرتاً. ويف داخله قاعة ال�ضتقبال، 

وجناح احلرمي، وثمانية �ضالونات اأخرى.

اإن الروع������ة احلقيقية، تبداأ مع خطوتك 
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وىل داخ������ل الق�������رص.. فما  الأ

ت������كاد جتتاز مدخل������ه املهيب 

املفاجاأة  ل�ض������انك  تعقد  حتى 

�ض������لم  ت�ض������عد  الباه������رة.. 

لتتوقف  املرهف،  الكري�ضتال 

عند مزهري������ة ثمينة اأهدتها 

اإمرباطورة فرن�ض������ا »اأوجيني« 

لق�������رص ال�ض������لطان، وهن������اك 

مزهرية مماثلة من الف�ض������ة 

حجار الكرمية،  مر�ض������عة بالأ

والنم������ور  �ض������ود  الأ ونقو�������ص 

واخلي������ول، وجتد نف�ض������ك يف 

قاعة ا�ضرتاحة ال�ضفراء، فرتى 

�ض������معدانني رائعني من العاج 

قاعدتيهما  وعلى  والف�ض������ة، 

من  �ض������غرية  فيل������ة  متاثي������ل 

الف�ضة.

وثمة �ض������اعة ف�ضية فرن�ض������ية الت�ضميم، 

�ضود والغزلن، و�ضاعات  مزينة مبج�ضمات الأ

أربعة مواقد  ث������الث اأخرى تركية الطاب������ع، وا

مك�ضوة بال�ض������رياميك امللون.. ويفرت�ص اأر�ص 

القاع������ة ف������راء كامل ل������دب رو�ض������ي، اأهداه 

القي�رص »نيقول الثاين« ل�ضلطان العثمانيني 

»عبد املجيد«.

مت�ض������ي غري م�ضدق، وتتقدم اإىل �ضالون 

حمر، هنا  ا�ض������تقبال ال�ضفراء، ال�ض������الون الأ

ج������دران، بل لوحات فنية متكاملة، ور�ض������وم 

لوان،  آيات من النقو�ص والأ وزخارف مذهبة، ا

مواقد تدفئة اأعجوب������ة، ويقودك الدليل اإىل 
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أم������ام مزهريات  زرق، لتتمهل ا ال�ض������الون الأ

أربع من ال�ضيني الفاخر، واثنان من اليابان،  ا

وثريات من الكري�ض������تال البوهيمي، �ض������جاد 

من كل لون، هنا كان حرمي الق�رص مي�ض������ني 

�ضيل يف اأحاديث م�ضوقة، ليزال  �ضويعات الأ

ىل �ضمعك واأنت متعن  �ضداها يرتدد ويتناهى اإ

النظر يف تفا�ضيل هذه القاعة املحرية.

وتدلف مع ال������زّوار اإىل حم������ام الق�رص، 

وغرفة ال�ضرتاحة.. كل �ضيء هنا من الرخام 

بي�ص ال�ض������فاف، ا�ض������رتاه ملك م�رص من  الأ

الهند، واأهداه لل�ضلطان عبد املجيد.

اإن كل خط������وة تقودك اإىل عامل م�ض������حور 

ألوان ال�ضحر جمتمعة تنتظرك  خمتلف، ولكن ا

يف اأفخم واأجمل اأج������زاء الق�رص.. يف قاعة 

»العر�ص«. هنا كان ال�ضلطان ي�ضتقبل �ضفراء 

العامل، ويعقد الجتماعات الر�ض������مية، يقفز 

اإىل خيالك فوراً ق�رص »فر�ض������اي« ب�ض������احية 

باري�ص.. جدران �ضامقة مزينة باألوان عجيبة 

من النقو�ص والر�ضوم، وقبة عمالقة حت�ضن 

القاعة م������ن ارتف������اع 36م������رتاً، وتتدىل من 

عنقها ثرياً كري�ضتال وزنها 4.5طن، اأهداها 

القي�������رص »نيقول« اإىل ال�ض������لطان الذي كان 

ي�ضت�ض������يف يف القاعة اأكرث من 2500�ضيف، 

هل هي قاعة من األف ليلة وليلة؟

من خ������الل مم������رات طويلة تتق������دم اإىل 

م التي ا�ضت�ضافت مرة  حجرة ال�ض������لطانة الأ

اإمرباطورة فرن�ضا »اأوجيني« حني كانت تزور 

ا�ضتانبول زمن ال�ضلطان »عبد العزيز«. واإىل 

جانب احلجرة غرفة نوم ال�ض������لطان نف�ضه، 

ن عبد  وفيها �رصي������ر يتجاوز طوله املرتين؛ لأ

العزيز نف�ضه كان �ض������خماً وطوياًل.. ويخيم 

ال�ض������مت مع انتهاء اجلول������ة يف حجرة نوم 

متوا�ضعة �ض������هدت وفاة اأول رئي�ص تركي يف 

أتات������ورك. وعلى  الق�������رص، م�ض������طفى كمال ا

مكتب بجانب �رصيره ت�ض������ري عقارب ال�ضاعة 

اإىل الواحدة لياًل، �ض������اعة وفاة الرجل الذي 

أنه������ى حك������م ال�ض������الطني العثماني������ني عام  ا

1923م، ليتحول عامل ال�ضحر املرتامي »دوملة 

بهج������ة« متحفاً مذهاًل مبحتويات������ه، ومزاراً 

لل�ضواح والزوار من كل اأرجاء العامل..

�ض������األت املرافق������ة التي كان������ت دليلنا يف 

متاهات املتحف بعدما عرفُت اأن لها �ض������نني 

مر باعثاً على  طويلة يف عملها: اأما اأ�ضبح الأ

ال�ضاأم بعد هذا الزمن؟ األ ي�ضجرك التطواف 

�ضطورية �ضباح م�ضاء؟ قالت  بهذه التحف الأ

وابت�ض������امة رقيقة ت�ضع من عينيها: بالعك�ص، 
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أنا نف�ض������ي ج������زءاً من »دوملة  لقد اأ�ض������بحت ا

بهج������ة«، وما مررت مبعاملها يوماً اإل حييتها 

وتبادلت معها حواراً.. واإن كنت اأتوقف ملياً 

عند لوحة بعينها، اأعطاها اخلطاط �ض������وء 

ي������ة الكرمية: )اإن  عيني������ه، وكتب كلم������ات الآ

مي�ض�ض������كم قرح فقد م�ّص الق������وم قرح مثله، 

يام نداولها ب������ني النا�ص وليعلم اهلل  وتلك الأ

آمن������وا ويتخذ منكم �ض������هداء واهلل ل  الذين ا

يحب الظاملني(. )اآل عمران: 140(.

فهل دار يف خلد ال�ض������لطان عبد املجيد 

نا�ض������ول،  اأن ابنة ريفي فقري من اأق�ض������ى الأ

عجوبة »دوملة  �ض������تكون قّيمة على ق�������رصه الأ

أو  بهجة«، وتتج������ول يف اأرجائه دومنا رقيب ا

ح�ضيب؟..  

¥µ
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احلديث ع������ن القيميَّة ، والأخالقية، ودورها الكب������ري يف بناء املجتمعات 

�������رصة/، ودورها  وىل وهي /الأ ن�ض������انية بدءاً م������ن اخللية الجتماعي������ة الأ الإ

�ضا�ض������ي، واملركزي يف تن�ض������ئة الفرد اأخالقياً، ومعرفياً.. وبالتايل �ضلوكياً.  الأ

�رصي تاأتي من طبيعة املرحلة  وا�ضتثنائية الدور الأ

�رصة،  ب، وثقافة الأ م، والأ ن�ض������ان، وهي /الطفول������ة/، ودور الأ الرتبوية لالإ

و�ضلوكها، وتاأثريها يف حياة الطفل.. لتاأتي بعدها املراحل الدرا�ضية املختلفة، 

ة جتليات القيميَّ

ة يف �شعر املتنبي ة يف �شعر املتنبيشفيَّ ة يف �شعر املتنبيشفيَّ فيَّ خالقية الفل� خالقية الفل�شالأ شالأ

ناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان �سعد يكن

❁

˜

❁
ف م�صطفى صف م�صطفى ف م�صطفى صف م�صطفى صصف م�صطفى ف م�صطفى  صيو�صصيو�صيو�يو�



خالقية الفل�صفيَّة يف �صعر املتنبي جتليات القيميَّة الأ

العــــــدد 538 متـــــــوز   3402008

ع������الم بفروعه املقروء  خرى لالإ دوار الأ والأ

وامل�ضموع، وامل�ض������اهد.. وقبله دور املجتمع، 

واملحي������ط على م�ض������توى القري������ة، واملدينة 

وغريها، وم������ا حتمله ه������ذه املجتمعات من 

أو �ضلبية يف اأمناط احلياة،  مفاهيم اإيجابية، ا

والتعامل، والعالقات، و�ضواها.

ق������ول: اإن احلديث عن الأخالق،  اأعود لأ

واإع������ادة  تراثن������ا،  يف  واملناق������ب  والقي������م 

ا�ضتح�ض������ارها م������ن قل������ب ه������ذا ال������رتاث، 

وا�ضتنها�ض������ها ا�ضتنها�ض������اً معرفي������اً، ومتثاًل 

قيمي������اً هو واج������ب ثقايف، وح�ض������اري، وهو 

حاج������ة تربوي������ة، وثقافي������ة، واجتماعية يف 

ع�رص طغت في������ه املادة،واحلروب، والعوملة، 

وامل�ضالح.. و�ضعف فيه ال�ضمري، والواجب، 

�ضباب، والكثري  أي�ضاً.. لكل هذه الأ ن�ضاين ا والإ

غريها نحن بحاجة /ا�ضتح�ض������ار كل ما هو 

اأ�ض������يل وجوهري يف فكرنا وتراثنا، ون�رصه، 

والتثقيف به، واإحيائه كمنظومات اأخالقية، 

وقيمية.. وبالتايل معرفية ثقافية.

خالقية القيمية  مقاربتي اليوم هي: /لالأ

الفل�ض������فية/ يف �ض������عر املتنبي، واملتنبي كبري 

يف �ض������عرنا، وتراثنا واأعالمنا.. فهو ظاهرة 

لها ا�ض������تثنائيتها على �ضعيد الفن ال�ضعري: 

كرث من  بناًء، ولغًة، وغنائية و�ض������ورية.. والأ

ذلك /حكمية وقيمية/ لها فنية �ض������ياغتها، 

وجمال اإحكامها البالغي، وح�ض������ن توظيف 

�ضياقها للمنا�ضبة يف ال�ضتح�ضارات القيمية 

الأخالقية.

يق������ول املتنب������ي �ص/49/ م������ن ديوانه /

أبي البق������اء العكربي.  ول/ �������رصح ا اجلزء الأ

يعزي /�ض������يف الدولة بوفاة عبده/ مياك /

الرتكي عام /340ه�:

نيا فلو عا�َس اأهُلها بقنا اإىل الدُّ �سُ

ُم��ن��ع��َن��ا ب��ه��ا م��ن ج��ي��ئ��ٍة وُذه����وِب

���ال���ٍب ت�������ي مت���ل���َك ����سَ مت���ّل���َك���ه���ا الآ

ليِب �سَ ِف�����راَق  امل��ا���س��ي  وف��ارَق��ه��ا 

دى جاعِة والنَّ ولف�سَل فيها لل�سَّ

ُعوِب �سَ لقاُء  ل��ول  الفتى  ��ِب  و���سَ

الأخالقية القيمية التي قدمها /املتنبي/ 

بيات هي تقري������ر حقيقٍة كونيٍة  يف ه������ذه الأ

كبريٍة: نحُن م�ض������بوقوَن اإىل هذه الدنيا.. فلو 

ر�ص بنا  مل ميت م������ن كان قبلنا ل�ض������اقت الأ

وبهم.. فكان������ت حكمة املوت على العباد كي 

، وولدة اآخرين.. 
ٍ
ت�ض������تقيم احلياة مبوت قوم

قرار والت�ض������ليم  خالقي������ة/ هنا هي: الإ /الأ

أ�ضا�ٌص  أنها ا بق�ضية املوت، وحكمة اخلالق، وا

يف ت������وازن الوجود، فبامل������وت والولدة يعمر 

الكون.. اأح�رص ال�ضاعر /املوت هنا كحقيقٍة 

أ�ضا�ض������ي يف  اأخالقيٍة/ نامو�ض������ية. هي ركن ا

عمارة الوجود، وا�ض������تقامة الدنيا وبقائها.. 

، وثقافٌة قيميٌة.
ٌ
وهذا ا�ضتح�ضاٌر اأخالقي
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يف قوله: 

ت�������ي مت���ل���َك ���س��ال��ٍب ���َك���ه���ا الآ مت���لَّ

�سليِب ِف�����راَق  امل��ا���س��ي  وف��ارَق��ه��ا 

ي�ض������ُف الوارث بال�ض������الب ملل������ك غريه، 

ويذكره باأن ما ورثه وملكه �ض������يرتكه لغريه.. 

اأح�������رص /املتنب������ي/ هن������ا ثنائي������ة )التملك 

والفراق(.. متلك ال�ضالب، وفراق ال�ضليب.. 

/ثنائية ال�ض������الب وال�ض������ليب/.. ال�ضالب ملال 

غريه وراثًة، وامل�ض������لوب من الدنيا، واملفارق 

له������ا مرغماً تاركاً ما �ض������لب م������ن غريه.. /

خالقي������ة/ يف ه������ذا البيت هي  القيمي������ة الأ

الدعوة /للتعق������ل والتفكر/، وعدم الغرتار 

بال������رثوة واملورث فكله �ض������يذهب، و�ض������يوؤول 

خري������ن. الدع������وة للتب�������رص، واحلكمة يف  لآ

�������رصف املال، والرثوة ويف �ُض������بلها امل�رصوعة، 

وبتوا�ضٍع وحكمٍة. ل بغطر�ضة وكربياء الغنى 

والفجور.

احلقيقة الأخالقية الثالثة يف قوله:

ى جاعِة والندَّ ول ف�سَل فيها لل�سَّ

ُعوِب �سَ ل��ق��اُء  ل��ول  الفتى  و���س��ِب 

لول املوت ملا كان لل�ض������جاع ف�ض������ل على 

اجلبان، ول للكرمي الندي ف�ضٌل على البخيل 

احلري�������ص.. فلق������اءُ املوت فا�ض������ل بني هذه 

الق�ض������ايا، لقد اأعلى قيم ال�ضجاعة والكرم 

على اجل������نب واحلر�ص وغريه������ا.. هنا غدا 

املوت /فا�ض������اًل اأخالقي������اً/ يظهر الغث من 

أنه  ال�ضمني.. فال�ض������هيد يدرك معنى موته وا

حياة، والك������رمي يعرف قيمة بره واإح�ض������انه 

ج������ُر..  الأ ي�ض������اعف  فبهم������ا  للمحتاج������ني 

ح�ض������ا�ص باملوت /كقيم������ة اأخالقية/ كان  الإ

مبعثاً لل�ض������جاعة، والكرم، وال�ض������رب وغريها 

م������ن اأخالقي������ات وقيم.. اإنها ا�ضتح�ض������ار /

اأخالقيات املوت/.

بي������ات الثالثة املا�ض������ية ُقدم املوت  يف الأ

/كحقيق������ة اأخالقية قيمية/ بنوٍع من الربط 

الفل�ضفي عرب الثنائيات: �ضبقنا ومنعنا، جيئة 

تي واملا�ض������ي،  وذهوب������اً، متلكها وفارقها، الآ

ال�ض������جاعة والندى، بهذه اجلمالية الثنائية 

قدم ال�ضاعر هذا املدماك املنظوم يف عمارته 

ال�ض������عرية القيمية، واأح�ضن توظيف التعزية 

بوف������اة /مياك/ خادم �ض������يف الدولة ليطرح 

هذه احلقائق الكونية الكبرية وي�ضتح�رصها 

معرفياً.

خالقي���ة يف هج���اء املتنب���ي  القيم���ة الأ

لكافور .. اجل������زء الثاين من ديوان املتنبي.. 

�رصح العكربي �ص/39/ يقول:

���س��ي��َف��ُه��ُم  ب��ك��ذاب��نَي  ن���زل���ُت  اإين 

َحاِل حِمدوُد  عِن القرى، وعِن الرتَّ

يدي وجوُدُهُم جاِل من الأ جوُد الررِّ

ِمَن الل�ساِن، فال كانُوا ول اجُلوُد

ٍخ ال��ع��ب��ُد ل��ي�����َس حل���ٍر ���س��ال��ح ب����اأَ

�����ُه يف ث��ي��اِب احُل����ررِّ م��ول��وُد ل��و اأنَّ
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كني َجوعاُن ياأكُل ِمْن زادي وُي�سِ

لكي يقاَل.. َعظيُم الَقدِر.. مق�سوُد

اأح�������رص املتنب������ي /الك������ذب/ يف قوله 

/بكذاب������ني/.. اإنه������م كذاب������ون حت������ى مع 

�ض������يوفهم.. ل يُطعم������ون ال�ض������يف، ول 

ي�ض������محون له بالرتحال وال�ض������فر تخل�ضاً 

منهم.. لقد جمعوا �ضفة البخل اإىل الكذب 

اإ�ض������افًة /للوؤِم/.. ل يُطعمون، ول يدعون 

ال�ض������يف يغادر.. البخل والل������وؤم بديله /

الكرم والت�ضامح/ كرم الرجال ب�ضخائهم، 

وعطائهم ل بكرثة كالمهم.

احلقيق������ة الثانية: اإن العبد الذليل لن 

يكون اأخاً و�ض������ديقاً للحر الكرمي فهناك 

م�ض������افة نف�ض������ية، واأخالقية وتكوينية بني 

الثنني.. مرجُعها اأ�ضُل معدن كل منهم.. 

فالكرمي احلر معدنه م������ن اخلري، والعبد 

واإن ارت������دى ثوب احلر وجل�ص على كر�ض������يه 

فهو من معدٍن اآخر، وطينٍة اأخرى.

خالق������ي/ هنا بني  الف������رز /القيم������ي الأ

منطني خلقي������ني: منط الكرام������ة واحلرية، 

العبودية،  ومن������ط  ن�ض������انية..  والإ نف������ة،  والأ

والذل، وال�ض������غر واللوؤم.. بهذه الت�ض������ادية 

أكدَّ ال�ضاعُر على الأخالقية احلرة امل�ضوؤولة  ا

ن�ضانية. الإ

قوله: /جوعان ياأكل من زادي ومي�ضكني/ 

هذه ال�ضورة /دراميٌة كاريكاتوريٌة/ م�ضحكة 

فامل�ض������يف ياأكل من زاد �ض������يفه، وال�ضيف 

غدا م�ضيفاً.. قلبت �ضورة ال�ضيافة واختل 

عرفه������ا وقيمه������ا.. اإنه������ا فل�ض������فة /القلب 

�ض������ول واملتع������ارف عليه. لتغدو  القيمي/ لالأ

ال�ضورة بهذه امل�ضهدية امللفتة الظريفة.

هكذا �ضور املتنبي البخل واأهله ي�ضتح�رص 

البديل الأخالقي القيمي /الكرم ومناقبه/.. 

ا�ض������تخدم فنه ال�ضعري يف الخراج ال�ضوري 

ليظه������ر يف ذه������ن الق������ارئ ب�ض������اعة البخل 

واأهله، ويوؤكد ب�ضكٍل غري مبا�رص على البديل 

القيمي.
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ق������ال املتنب������ي مي������دح /علي ب������ن عامر 

نطاك������ي/.. اجل������زء الث������اين م������ن ديوانه  الأ

�ص/148/ وفيها يح�رص /اأمناطاً اأخالقية/ 

اأخرى:

خذ ُو�سَعها قبَل بيِنها ف�َس تاأ دِع النَّ

الُعمُر داُرُه��م��ا  ج���اران  فمفرتٌق 

ِذِق��ًا.. وقينًة املجَد  ول ت�سنَّ 

يُف.. والَفتكُة البكُر فما امَلجُد اإلَّ ال�سَّ

اإذا الف�سُل مْل َيْرَفْعَك َعْن �سكِر ناق�سٍ

كُر على ِهبٍة.. فالف�سُل فيمْن لُه ال�سّ

اعاِت يف جمِع ماله وَمْن ينفق ال�سَّ

اَفَة فقٍر.. فالذي فعَل الَفقُر خَمَ

منظرًا اأَح�سَن   َ ال�رصُّ راأي��ُت  واإين 

واأه���وَن من م��راأى �سغري ب��ِه ِك��ْبُ

ول هي دعوة لياأخذ  الدعوة يف البيت الأ

امل������رء حقه م������ن الدنيا من طع������ام، و�رصاب، 

وم������ال، ولبا�������ص.. وغريها.. اإن������ه خطاب /

نها  أنعمه اهلل فيها لأ للتمتع يف الدنيا/، وما ا

�ضائرةٌ اإىل فراق فيه تفارق الروح اجل�ضد.. 

والزه������د يف الدنيا حرمان للنف�ص من حقها 

خالقي������ة( يف البيت هي: دعوة  )القيمية الأ

للحي������اة، والتمتع بنع������م اهلل فيها، وهذا حق 

ن�ض������ان يف هذه الدنيا تقول احلكمة )من  لالإ

ق�رص عن اأخذ لذاته عدمها.. وعدم �ض������حة 

ج�ضمه(.

قوله: )ول حت�ض������نبَّ املجَد ذقاً.. وقينًة( 

اإل������خ.. هنا تاأكيٌد ملفه������وم قيمي اآخر هو: اإنَّ 

احلياة لي�ض������ت طعام������اً و�رصاب������اً فقط.. بل 

هي: ال�ضيف، وال�ضمود، والوقفة، واليقظة، 

وعدم ال�ضتكانة للدعة، وال�رصاب، والرتف، 

والرخاء. )الفتكة البكر( لي�ضت املعركة فقط 

ن�ض������ان اإ�ض������افة  بل كل عمل عظيم يقدمه الإ

واإبداع������اً.. اإنها نداءٌ لعل������و الهمة، واليقظة، 

ن�ض������اين.. والبعد ع������ن النكفاء  وال������دور الإ

والقناعة بال�ضالمة فقط. الدعوة الأخالقية 

/ا�ضتنها�ضية/ هنا، وحركية فاعلة.

يف البي������ت الثالث تاأكيد عل������ى اأخالقية 

كبرية خال�ضتها: ل يجوز �ضكر الناق�ص على 

هبٍة، وعطاٍء منه.. والف�ض������ل يكون بالبتعاد 

�ض������ارة دعوة  عن هذه الهب������ة، والعطاء.. الإ

للرتف������ع عن هبة /الناق�������ص/.. والرتفع عن 

خ������ذ منه حت������ى ل يحتاج اإىل �ض������كره.. / الأ

خالقي������ة القيمية/ هي: /�������رصورة البعد  الأ

عن منفعة تورث مذلة و�ضغاراً/.. فال يحق 

أبيٍة اأن تقبل منة �ض������عاف النفو�ص..  لنف�ٍص ا

عالئية القيمية/ والرفعة وال�ضمو والكرب  /الإ

عن ال�ضغائر والدنايا عنواٌن اأخالقي كبري.

يف البيت الرابع: )ومن ينفق ال�ض������اعات 

يف جمع ماله. اإلخ(.. من اأم�ض������ى عمره يف 

جم������ع املال خماف������ة الفقر فال������ذي فعل هو 

الفقر.. اكتنازاً ملال وعدم اإنفاقه يف ال�ض������بل 

امل�رصوعة هو احلر�ص، والتجاوز عن غر�ص 
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�ضلي حيث ي�ضبح غاية ل و�ضيلة. املال الأ

خالقي������ة هن������ا ه������ي: الدع������وة للبذل  الأ

والعط������اء، والبع������د عن البخ������ل واحلر�ص.. 

الكرم �ضيمة اأخالقية واإن�ضانية كبرية.

أه������ون من روؤية  البي������ت اخلام�ص: ال�رص ا

�ض������غري متكرب، ومالزمة الفقر اأف�ض������ل من 

ق�ض������د اللئام.. ف������ال يجوز اإعظ������ام اللئام، 

وتكبري ال�ضغار..

خالقي������ة القيمي������ة/ اأن يقاَل للكبري  /الأ

كب������رياً، وللكرمي كرمي������اً.. فاحلاجة والفقر 

لي�ض������ا عيب������اً.. /اح������رَتام الكب������ري.. وعدم 

النحناء لل�ض������غري/ هذه هي /ال�ض������دقية/ 

واحلقيقة/.

يقول /املتنبي/ معزياً �ضيف الدولة بوفاة 

اأخته ال�ضغرى �ص/123/ اجلزء الثالث من 

ديوان املتنبي:

ف�سال زي��ِة  ال��رَّ ذِي  �سب  يكْن  اإْن 

ج����ال ع������زَّ الأ ف�������س���َل الأ ف��ك��ن الأ

اأجُد احلزَن فيَك حفظًا وعقاًل

وج��ه��ال ُزع������رًا  اخل��ل��ق  يف  واأراُه 

ُك��ف��وًا ��ا���س  ال��نَّ ِم���َن  واإذا مْل ت��ْد 

بعال امل�����وَت  اأرادِت  خ����دٍر  ذاُت 

اأب������دًا ت�����س��رتُد م���ا ت���ه���ُب ال��دن��ي��ا

ف��ي��ا ل���ي���َت ُج����وَده����ا ك����ان ُب��ْخ��ال

ول قيم������ٌة اأخالقي������ة كبريةٌ  يف البي������ت الأ

خال�ض������تها: /ال�ضرب على امل�ض������ائب ف�ضل 

وعق������ل/.. اأنت يا �ض������يف الدولة �ض������احب 

الف�ضل، والعزة.. اأنت اأف�ضل النا�ص واأعزهم 

لزيادة ف�ض������لك على ف�ض������لهم. به������ذا يزيد 

�ضربك ويفوق �ضربهم.

خالقية: /ال�ض������رب قيمة  اخلال�سة الأ

اأخالقية.. و�ض������رب ذوي الف�ض������ل يفوق �ضرب 

أزليٌة، ومواجهة  خري������ن/. املوت حقيق������ٌة ا الآ

ناة والروي������ة، ل الهلع  امل�ض������ائب يحت������اج الأ

واجلزع.

يف البي������ت الث������اين ترد �ض������ورة /احلزن 

الكب������ري/.. وهو احلزن ال������ذي يختزن املودة 

وال�ض������حبة، ووف������اء العه������د خالف������اً حلزن 

اله������ادئ  وال�������رصاخ.. احل������زن  ال�ض������جيج، 

أ�ض������بابه.. ل ح������زن اخلوِف  مب�رصوعيت������ه، وا

والذعِر للفراق.

يف اإ�ضاراته ملوت اأخت �ضيف الدولة، وهي 

مل تت������زوج اأح�رص املتنبي قيمة اأخالقية كبرية 

ه������ي /الندية والتكافوؤ/.. فهي مل جتد زوجاً 

نداً لها فاختارت امل������وت زوجاً ورفيقاً ذلك 

اأف�ض������ل من النحدار والهبوط يف /امل�ضتوى 

والندية/.

من������ط القيم������ة الأخالقية هن������ا هو: /

خالقية الندية التكافوؤية/.. منط التوازن  الأ

ن�ضانية، والجتماعية.. واإل  يف العالقات الإ

�ضتبقى احلياة غالباً، ومغلوباً.

يف البي������ت الرابع: يح�رص حقيقة احلياة 



خالقية الفل�صفيَّة يف �صعر املتنبي جتليات القيميَّة الأ

34� العــــــدد 538 متـــــــوز   2008

الدنيا.. فم������ا تعطيه تاأخ������ذه.. ليتها مل تعد 

�ض������يئاً ومل تاأخذه /القيمة الأخالقية/ تذكري 

النا�ص بحقائق احلياة.. ل�ضيء باٍق.. فاخرتْ 

ن�ض������ان ما هو باٍق: العمل ال�ض������الُح،  أيها الإ ا

وال�ضرية الطيبة، وفعل اخلري.

اأخرياً يقول املتنبي معاتباً �ض������يف الدولة 

اجلزء الثالث من ديوان املتنبي �رصح العكربي 

�ص/366/:

�سادقًة منَك  ن��ظ��راٍت  اأع��ي��ُذه��ا 

حَم فيمْن �سحُمُه ورُم اإْن ت�سَب ال�سَّ

بناظرِه نيا  الدُّ اأخي  انتفاُع  وما 

نواُر والَظلُم اإذا ا�ستوْت عنَدُه الأ

معرفٌة ذاَك  رعيتْم  لو  وبيَنَنا 

ذمَمُ هى  النُّ اأه���ِل  يف  امل��ع��ارَف  اإنَّ 

بها ب���الٌد ل �سديَق  ال��ب��الِد  ���رصُّ 

ُم ن�ساُن ما َي�سِ ُب الإ و�رصُّ ما يْك�سِ

منُط ال�ضتح�ض������ار القيم������يِّ الأخالقيِّ 

ول. ه������و الدع������وة  الفل�ض������في يف البي������ت الأ

لتحري احلقيق������ة، وعدم النخداع باملظهر، 

وال�ض������كل.. والرتيث يف احلكم.. املثل املادي 

الذي اأورده هو احت�ضاب الورم، وظنُّه �ضحة، 

وعافية.. لكنه يف حقيقت������ه مر�ٌص، وانتفاٌخ 

أراد املتنبي اأن ينبه �ضيف الدولة اإىل  عللي.. ا

الوا�ضني، واملخادعني، واملت�رصدين.. وا�ضتكرب 

على نظرات �ض������يف الدولة اأن ترى ال�ض������يء 

بغري حقيقته، واأن تخدع بالوا�ضني.

البيت الثاين مقاربة ملعاين ودللت البيت 

ول.. �رصورة التمييز بني النور والظلمة..  الأ

قم..  بني اجلهل والعلم.. بني ال�ض������حة وال�ضَّ

بني احلق والباطل.

/ الدع���وة  ه���ي  خالقي���ة  الأ القيمي���ة 

�سيل. التمييزية/.. لتاأكيد اجلوهري والأ

يف البي������ت الثال������ث /وم�ض������ة فل�ض������فية 

اأخالقية/ كبرية هي: /املعرفة عهٌد وذمٌة/.. 

يجب اإيفاوؤه������ا.. )اإنَّ املعارف يف اأهل النهى 

ذمم(.. هنا تتحول املعرفة عند اأهِل العقول 

جاحة اإىل عالقة عهدية اأخالقية يجب  والرَّ

له������ا واحلر�ص عليه������ا.. التذكر  خال�ص  الإ

�ضدقاء هو اخفاٌر للذمم ونق�ص  للمعارف، والأ

لها..

خري اأن  املع������اين القيمي������ة يف البي������ت الأ

البالد ب�ض������اكنيها، و�رص البالد بالد ل �ضديق 

فيه������ا تاأن�ص اإلي������ه، وتاألف������ه.. ل حياة بدون 

ن�ضانية  �ضديق وجلي�ص. هذه هي الطبيعة الإ

ن�ضان ما يفعله  ونوامي�ضها.. �رص ما يك�ضبه الإ

من �ضوء يو�ضم به.
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/الوف������اء،  ه���ي:  هن���ا  خالقي���ة  الأ

ال�ضداقة، البعد عما ي�ضُم وي�ضيء/..

بهذه ال�ض������عرية الرائعة، والبناء البالغي 

م / املتقدم، والتكثيف الوم�ضي الفل�ضفي قدَّ

خالقية القيمية  املتنبي/ هذه املنظومات الأ

، واإيقاعاً،  ألقاً ، وا التي زادتها روعة ال�ضعر بهاًء

وتاأثرياً، وحكمًة ي�ضهل حفظها من خالل هذه 

اخلال�ضات احلكمية ال�ضعرية.. ما اأحوجنا 

خالقية القيمية/ لن�رصها  لهذه /الحيائية الأ

والتثقيف بها، وا�ضتح�ض������ارها يف �ض������لوكنا، 

وثقافتن������ا وبن������اء اإن�ض������اننا تراث������اً ومعا�رصًة 

وتربيًة.. واعداداً للحياة وللم�ضتقبل.

¥µ
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مع ناجـــــي عبيــــد

ح������������وار : عادل اأبو �سنب
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أنتج وما زال ينتج لوحات ذات  ن 90 �ض������نة، لكن له همة ال�ضباب ا عمره الآ

طابع خا�ص، يبيعها يف �ض������وق تابعة للتكية ال�ض������ليمانية. اأغرب ق�ضة عا�ضها 

ول مرة وهو يف حيطان الثمانني، فكان  أنه تزوج لأ ويرويه������ا، يف حواره معي، ا

له ولد يرثه.. وقد يرث موهبته. 

طور �ضخ�ض������ية عنرتة وعبلة املر�ضومتني �ضعبياً، وله راأي �رصيح يف ذلك.. 

فماذا تعرف عن الفنان الكبري ناجي عبيد؟ 

�ضاألته: اأعرف اأنك ولدت يف دير الزور، ق�ص علي ن�ضاأتك ودرا�ضتك؟

باحث �سوري 

ناجي عبيد: 

فنان تزوج يف الثمانني

❁

˜

❁❁

�حـــــــــو��حـــــــــو�حـــــــــوحـــــــــو��ر : عادل �ر : عادل �أبو �شنببو �شنب
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 معلم ر�سام

• ول������دت يف مدينة دير الزور ثم ح�رصت 
لدم�ضق و�ض������جلت يف عرنو�ص �ضاحلية. عام 

1946.. اأما مولدي فهو عام 1918 ثم عّدل 

اإىل 1928 كي اأتطوع باجلي�ص ال�ضوري باأول 

أما اأ�ض������ويل فاإنني من  أي������ام ال�ض������تقالل.. ا ا

ع�ضرية �ضمر من اآل الر�ضيد. 

الدرا�ض������ة: در�ض������ت يف دير الزور وحلب 

واأحمل �ض������هادة معلم ر�ض������ام بدرجة جيد.. 

ودّر�ض������ت يف ثانوية جول جم������ال.. وجودت 

نقاب������ة  يف   موؤ�ض�������ص  وع�ض������و  الها�ض������مي 

الفنانني. 

النطباعية

ووجهت اإليه ال�ضوؤال التايل: 

- م���ا ه���ي املدر�س���ة الت���ي انتمي���ت اإليها 

اإبداعيًا، وملاذا؟ 

• تاأثرت بالنطباعية الفرن�ض������ية وعملت 
جواء  بها فرتة طويلة ثم فكرت اأن اأعمل بالأ

املحلية.. وباجتهادي اأن املحلية هي الطريق 

اإىل العاملي������ة.. ومن جراء هذا الجتاه الفني 

اأ�ض������بحت اأعمايل مطلوب������ة ومرغوبة حملياً 

أربع  وعاملي������اً. وق������د قدمت ع������ن اأعم������ايل ا

اأطروحات لنيل �ض������هادة الدكتوراه يف كل من 

جامعة لينيغراد وبوزار � والقاهرة � وتون�ص.. 

كما اإين الوحيد من فناين �ضورية من له لوحة 

مقتناة يف املكتبة الوطنية يف باري�ص.. 

تكرمي

• ولقد كرمتني وزارة ال�ضياحة باإعطائي 
موقع يف �ضوق املهن اليدوية، وكان هذا املوقع 

يعمل فيه الفنان الكبري فاحت املدر�ص، ولكنه 

أ�ضهر ثم �ضلّم يل..  تركه بعد مدة �ضتة ا

قال الفنان الكبري بابلو بيكا�ضو.. كنت اأود 

نه الرابح دائماً..  أكون بائع لوحات.. لأ اأن ا

ق������ال ذلك بعد اأن زرت������ه يف هذا املوقع، 

لكنه مل يجب عن كل ال�ض������وؤال، كان ال�ض������وؤال 

أم لوحات الفنانني  يق������ول: هل تبيع لوحاتك ا

أي�ضاً؟ ا

 تزوج الفن، ولكن.. 

كن���ت اأعرف اأنه ع���ازب. لقد تزوج الفن 

الت�سكيلي ونذر نف�سه له، وفوجئت ب�سورة 

لبن���ه يف متج���ره، ف�ساألت���ه اأن يق����س علي 

ق�سة زواجه اجلديد من فتاة؟ 

• يل اب������ن اأخت.. ج������اءين قائاًل.. جئت 
بر�ضالة من والدتي وخايل ووالدي لنقول اإننا 

نود �رصاء قرب لك.. فقلت له ملاذا ت�ضرتون يل 

قرباً؟.. قال اإن القرب مكلف بدم�ضق وي�ضاوي 

ثمنه مئة وخم�ض������ون األف لرية عند موتك.. 

أثناء الوفاة  أما اإذا كان لك قرب.. فاإن الكلفة ا ا

أثناء التعزية.. قلت  ل تزيد على 4 اآلف لرية ا

أ�ضورها  له اإين م�ض������تعد ل�رصاء قطعة اأر�ص وا

أنا..  واأحف������ر بها حفراً على عددكم مبا فيه ا

وكل ما مات يورى بها.. 



ناجي عبيد: فنان تزوج يف الثمانني

العــــــدد 538 متـــــــوز   3�02008

وكان يل �ض������ديق طبي������ب خمت�������ص بهذا 

املج������ال.. ذهبت اإليه وقل������ت اإين اأود الزواج 

!!.. قال مازحاً.. انتظر ع�رص �ضنوات ثم اأقدم 

آنذاك ثمانني عاماً..  عليه.. كان عمري ا

لقد قم������ت بالتحالي������ل الطبي������ة، وتاأكد 

الطبي������ب اأن احلالة جي������دة.. وجاءين غالم 

ن.. هذه هي ق�ضة  عمره �ض������بع �ض������نوات الآ

زواجي.

اجلوائز وامليداليات 

وامليدالي���ات  اجلوائ���ز  ه���ي  م���ا   -

والمتيازات التي ح�سلت عليها؟

• اجلوائز وامليداليات التي حزت عليها: 
- امليدالي������ة الذهبية مع �ض������هادة تقدير 

�ض������د ونقابة الفنون  من الرئي�������ص حافظ الأ

اجلميلة، امليدالية الف�ضية لبنك الرافدين � 

ول يف بغداد عام 1974،  بالبينايل العربي الأ

امليدالية الف�ض������ية ملعر�ص مدينة دم�ضق مع 

�ض������هادة تقدير ع������ام 1 / 8 / 1978 وكذلك 

الربونزية عام20 / 8 / 1975.

الفن ال�سعبي العربي

- اأع���رف اأن هن���اك م���ن اقتن���ى لوحات 

له���ذا الفن���ان الذي يعم���ل ب�سم���ت ف�ساألته 

عن ذلك، اأجاب: 

• ج������اءين ثالث������ة رجال اثنان فرن�ض������يان 
واآخ������ر عربي ن������ود الّطالع عل������ى اأعمالك 

الفنية، فذهبنا اإىل املنزل و�ض������اهدوا اأعمايل 

القدمي������ة واحلديثة.. ث������م اقتنوا لوحة وهي 

من�ضورة يف كتاب من �ضل�ضلة كتب عامل املعرفة 

أكرم قان�ض������و من لبنان. عن  تاأليف الدكتور ا

الفن ال�ضعبي العربي..

لوحات تقليد

أياً خا�ضاً يف الفن ال�ضعبي  اأعرف اأن له را

العربي، فهو قد طّور �ضخ�ضية عنرتة وعبلة، 

واأ�ض������اف اإليه م������ن خمزون ذاكرت������ه ما كان 

تذكره عن طرز اللبا�ص وال�ضالح واخليل يف 

أي�ضاً، ق�ص علي ق�ضة عجيبة  ع�ضريته، وهو ا

باأن ر�ضاماً �ض������عبياً عرف باإتقانه ر�ضم عنرتة 

وعبل������ة.. جاهل ل يعرف حت������ى الكتابة واأن 

ر�ض������اماً تركياً كان يعطيه لوحاته ليبيعها يف 

دكانه يف حملة باب اجلابية، فا�ضتثمر ذلك، 

أبناوؤه ) ي�ض������فون( الر�ضم وينقلونه فعاًل  وراح ا

وي�ض������نعون لوحات هي ن�ضخ مقلدة للوحات 

الفنان الرتكي. 

الفني���ة  احلرك���ة  ع���ن  �ساألت���ه  هن���ا   -

الت�سكيلية يف �سورية، فاأجاب: 

• اإن احلركة الفنية الت�ضكيلية يف �ضورية.. 
حركة واعي������ة ومواكبة للع�������رص.. ومتطورة 

وبها عدد كبري من الفنانني الطليعيني ولهم 

ح�ضور عاملي، ويقدر عدد العاملني يف جمال 

الت�ض������وير والنحت خم�ضة اآلف فنان وفنانة 

أنهم ير�ض������مون بكافة الجتاه������ات الفنية  وا

املعمول بها منذ احلرب العاملية الثانية، ولكن 
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�ضول  ل يوجد بينهم من حاول ا�ض������تيعاب الأ

الفنية للفن العربي منذ ع�رص الوا�ضطي اإىل 

مقومات فن الت�ضوير العربي بكافة مراحل 

ع�رص النه�ضة العربية.. اإن لكل اأمة وح�ضارة 

لها مقوماتها الفنية واحل�ضارية وخا�ضة يف 

الت�ضوير.. اإن قويل قد ل ير�ضي الكثري من 

أو تاأثروا بالفنون الغربية.. ومع  ا�ض������توردوا ا

هذا �ضوف ل ي�ضح اإل ال�ضحيح.. اأخرياً.. 

ما زلت اأر�سم 

- بلغت هذا العمر وما زلت تر�سم؟ 

أزاول فن الر�ض������م منذ �ضبعني عاماً  • اإين ا
ب�ض������ورة جدية.. واأملك قرابة خم�ضة اآلف 

لوحة يف منزيل ومر�ض������مي حالياً.. وما زلت 

أر�ض������م ولكن بحذر �ض������ديد ومبعرفة مركزة  ا

اأكرث..

عنرتة وعبلة..

- وع���دت ف�ساألته عن تطوي���ره لر�سمي 

عنرتة وعبلة فاأجاب: 

• لق������د كلفن������ي الدكتور عفيف بهن�ض������ي 
آن������ذاك مديراً للفنون اجلميلة.. وكلف  وكان ا

أي�ض������اً الدكتور عبد العزيز عل������ون والفنان  ا

�ضعيد ن�رصي وكنت اأمني �ضندوق النقابة يف 

اأول ن�ض������وئها وكانت مهمتنا �رصاء اأكرب عدد 

أبو �ض������بحي التيناوي..  من اأعمال املرحوم ا

وذهبن������ا اإىل باب اجلابي������ة وكان يجل�ص على 

كر�ضي خ�ضب �ض������غري اأمام دكانه وقلت له.. 

جئن������ا ل�رصاء ما لديك من اأعمال كي تعر�ص 

اأعمالك يف اأوروبة.. وهنا تكلم ال�ضيد �ضعيد 

ن�������رصي وقال للتيناوي.. �ض������و راأيك تر�ض������م 

اأمامن������ا قلي������اًل..؟.. عندئٍذ �ض������تمنا وقذفنا 

بالقبقاب.. فجاء اجلريان ي�ض������تف�رصون عن 

�ض������بب غ�ض������به.. فقلنا لهم ما قاله ال�ض������يد 

أنكم  �ض������عيد ن�رص.. فقال������وا لنا اإن������ه يعتقد ا

أنه ل ير�ض������م  أنك������م تعرفون ا ته������زوؤون منه وا

عمال التي  أنه اأمي ل يح�ض������ن القراءة والأ وا

بحوزته هي اأعمال )ال�ضيخ اإبراهيم( الرتكي 

عمال كي يبيعها ثم  الذي كان ي�ض������ع لديه الأ

أبو �ض������بحي  توفى عل������ى غفلة وبقيت لدى ا

عمال.. وقد قامت ابنته  جمموعة من هذه الأ

عمال املتبقية على القما�ص  وابنه ب�ض������ف الأ
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أنه قال اإن  �ضماء مع العلم ا والزجاج وكتابة الأ

أبا �ضبحي ر�ضمها..  ا

عم������ال الت������ي يقال  اإين اأرى اأن ب������ني الأ

بي �ض������بحي اأعمال جميلة وذات ح�ص فني  لأ

جي������د.. والبع�ص منها �ض������يئ جداً وجميعها 

بي �ضبحي..؟! لأ

ل������و كان عمله وكما يقال.. جيداً لمتلك 

املتحف الوطني بع�ص اأعماله..

ن�سيحتي للفنانني ال�سبان

الت�سكيلي���ني  للفنان���ني  تق���ول  م���اذا   -

ال�سوري���ني، واأن���ت يف ذروة عطائ���ك ويف هذا 

العمر؟ 

• اإين اأقدر جذوة الفن ال�ضابة واملوهوبة 
واأمتن������ى له������م حياة �ض������عيدة وجن������اح حملي 

أنف�ض������هم بالفنون  وعاملي.. وحبذا لو ثقفوا ا

�ض������المية.. وعندئٍذ �ضوف يكون  العربية والإ

نتاجهم خالداً.. 

نوذج..

- هل لديك نوذج عن ر�سمك؟ 

• لدي كثري.. 
وانتقى �ضورة من �ضور اأعماله ولوحاته 

مرتوكة اأمامه، وقدمها يل: 

• هذه اللوحة تعرب عني !
- قلت له:

ن ه������ذه احلوارات  اأريد �ض������ورة ل������ك، لأ

ألتقي بهم واأحاورهم  تت�ضمن �ض������ور الذين ا

فبحث عن �ض������ورة، ثم ق������دم يل واحدة هي 

ل������ه.. ولكن وه������و يف �رصخ ال�ض������باب !، وهي 

املن�ضورة مع هذا احلوار. 

حمطات يف حياة الفنان ناجي عبيد

- ع�ضو يف نقابة الفنون رقم 4.

- ع�ض������و يف احتاد ال�ض������حفيني العرب 

)من اجلامعة العربية (. 

- ع�ضو جمعية اأ�ضدقاء دم�ضق. 

- حائز على امليدالية الذهبية مع �ضهادة 

�ضد ونقابة الفنون.  تقدير للرئي�ص حافظ الأ

- حائز على امليدالية الف�ضية مع �ضهادة 

تقدير من معر�ص دم�ضق الدويل.

- هو الفنان الوحيد ) من فناين �ضورية( 

الذي اقتن������ت لوحة له املكتب������ة الوطنية يف 

باري�ص. 

- ق������دم 4 اأطروحات ع������ن اأعماله لنيل 

�ض������هادة الدكتوراه يف جامع������ات: لينينغراد، 

بوزار، القاهرة، تون�ص.
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�سفحات من الن�ساط الثقايف

كتاب ال�شهر

بداع علم الإ

اآخر الكالم

مفاهيم �سكانية

اإعداد: اأحمد احل�سني

اإعداد: حممد �سليمان ح�سن

رئي�س التحرير



�صفحات من الن�صاط الثقايف

العــــــدد 538 متـــــــوز   3�42008

�سورية ت�سّلم العراق قطعًا اأثرية: 

وقع الدكتور ريا�ص نع�ضان اآغا وزير الثقافة والدكتور حممد عبا�ص العريبي 

ثار يف العراق يف املتحف الوطني بدم�ضق بروتوكل  وزير الدولة لل�ض������ياحة والآ

را�ضي ال�ضورية. أثرية عراقية مهربة �ضبطت داخل الأ ت�ضليم 701 قطعة ا

ودعا الدكتور نع�ض������ان اآغا جميع دول العامل واليون�ضكو والهيئات الدولية 

ثرية العراقية التي نهبت حتت ب�رص  املعنية اإىل العمل على اإعادة كل القطع الأ

مريكي فيما كانوا يحر�ضون وزارة النفط العراقية.  جنود الحتالل الأ

اأديب وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

فحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايف ش�ش�
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أ�ض������اف وزير الثقافة نحن مع اأهلنا يف  وا

العراق يف ال�������رّصاء وال�رصاء ونطالب باإعادة 

ث������ار العراقية املنهوب������ة وامل�رصوقة من كل  الآ

دول الع������امل، ونرجو اأن يكون الت�ض������ليم كاماًل 

ن جتاه ال�ض������عب العراقي  كم������ا نفعل نحن الآ

والدولة العراقية. 

أ�ضار وزير الثقافة اإىل اأن ال�ضيد الرئي�ص  وا

ثرية حق  �ضد اأكد اأن هذه القطع الأ ب�ض������ار الأ

ن�ضانية جمعاء ويعاد  للعراق وحق للعرب والإ

احلق اإىل اأ�ض������حابه فوراً وتع������اد اإىل مكانها 

ولكنها تبقى لنا معنوياً كعرب. 

ألق������ى الدكتور حممد عبا�������ص العريبي  وا

كلمة وجه فيها ال�ضكر ل�ضورية حكومة و�ضعباً 

والتي تعرب عن اأخالقها العربية املعروفة لي�ص 

يف كرم �ض������يافتها فح�ض������ب بل ويف حفاظها 

عل������ى تراث الع������راق كما وجه ال�ض������كر لهذه 

البادرة داعياً يف الوقت نف�ضه الدول كافة اإىل 

القتداء ب�ضورية يف هذه اخلطوة الكرمية. 

واعترب الدكتور في�ضل املقداد نائب وزير 

اخلارجية اأن هذه اخلط������وة تاريخية يف اأن 

ن �ضورية  آثار ل تقدر بثمن اإىل العراق لأ تعود ا

تقف اإىل جانب ال�ضعب العراقي يف احلفاظ 

ن�ضاين باعتبار  آثاره واإرثه احل�ضاري والإ على ا

اأن الوقوف اإىل جانب العراق من املرتكزات 

�ضا�ض������ية ال�ض������ورية، معرباً عن اأمله يف اأن  الأ

يع������ود العراق قوياً معاف������ى وقد تخل�ص من 

آث������اره امل�رصوقة  الحتالل واأن ي�ض������تعيد كل ا

أنح������اء العامل اقت������داء باخلطوة  م������ن خمتلف ا

)1(
ال�ضورية.

ثار الليبية:   ندوة يف طرابل�س حول الآ

نظم������ت اأكادميي������ة الدرا�ض������ات العلي������ا 

بالعا�ض������مة الليبي������ة طرابل�������ص بالتعاون مع 

املرك������ز الثقايف الربيط������اين بطرابل�ص، ندوة 

ثار الليبية، �ضارك بها الدكتور  حول حماية الآ

بول بينيت رئي�ص جمعية الدرا�ض������ات الليبية 

يف لندن.

وا�ض������تعر�ص بيني������ت يف حما�رصته التي 

قدمها امل�ض������اريع التي تقوم بها اجلمعية يف 

املنطقة ال�رصقية بليبي������ا، منوها اإىل النتائج 

التي تو�ضلت اإليها اجلمعية خالل م�ضاريعها 

البحثية التي تقوم بها. 

كما تط������رق اإىل بع�������ص التحديات التي 

تواجه موجودات املوروث احل�ضاري والثقايف 

ثرية بليبيا، وما تتعر�ص  الليبي يف املناطق الأ

له م������ن تدمري نتيج������ة العوام������ل الطبيعية، 

م�ضدداً على �رصورة العمل على حماية هذه 

املوروث التاريخي النفي�ص بليبيا. 

ثرية يف كل من �ضحات  وعر�ص املناطق الأ

ومنطقة �ض������يدي عبيد وال�ض������لماين واجلبل 

الأخ�رص يف �������رصق ليبيا، مبيناً يف عر�ض������ه 

ثار نتيجة  همال واملخاطر التي تت�ضبب لالآ الإ

العوام������ل الطبيعية وموج������ات املد واجلزر 
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ث������ار، داعياً خرباء  للبحر من تل������ف لهذه الآ

ثار يف ليبيا اإىل اأهمية تكثيف اجلهود من  الآ

اأجل حمايتها.

ثرية يف  واأو�ض������ح بيني������ت اأن املواق������ع الأ

ليبيا تعترب من املواقع املهمة عامليا وت�ضاهم 

م�ضاهمة كبرية يف جذب ال�ضواح من خمتلف 

الع������امل، باعتب������ار اأن فيها الكث������ري من املعامل 

ال�ض������ياحية والديني������ة والتاريخي������ة التي من 

املمك������ن اأن تكون م�ض������در دخل مه������م لليبيا 

أنها ت�ض������اهم يف خلق فر�ص  �ض������افة اإىل ا بالإ

)2(
عمل لل�ضباب الليبي.

اأوغلو يعيد م�سحفًا نادرًا: 

م������ني الع������ام ملنظم������ة املوؤمتر  أع������اد الأ ا

�ض������المي الربوف�ض������ور اأكمل الدين اإح�ضان  الإ

اأوغلو اإىل م�رص م�ض������حفاً ن������ادراً كان اأهداه 

حاكمه������ا حممد عل������ي اإىل اأحد ال�ض������الطني 

العثمانيني قبل نحو قرنني، جاء ذلك خالل 

افتتاح املوؤمتر ال�ض������نوي ملجمع اللغة العربية 

يف القاهرة.

واعت������رب اأوغل������و يف كلمت������ه اأن ظاه������رة 

العوملة خطراً داهماً بالن�ضبة اإىل لغة القراآن 

الكرمي، »ما ي������ربز تعاظم الدور الذي ينبغي 

اأن يقوم به املجمعيون واملرتجمون واملعّربون 

أنف�ض������هم حما�رصي������ن باللغات  الذي������ن يرون ا

جنليزية التي هي  جنبية، ويف طليعتها الإ الأ

ول الذي  لغة العوملة، والتي هي امل�ض������در الأ

ميّدنا باجلديد من منتجات الع�رص العلمية 

والفكرية وغري ذلك«.

وتوق������ف اأوغل������و اأمام اجل������دل يف العامل 

العرب������ي يف �ض������اأن تدري�ص العل������وم احلديثة 

أنه������ا تهياأت منذ نزول  باللغة العربية، رغم ا

الق������راآن الك������رمي لتحتل مق������ام العاملية على 

أب������دى وجهة نظر مغايرة ملا  مدى الزمان. وا

يتبناه كثريون من اأع�ض������اء جممع اللغة جلهة 

اإعطاء كل جديد تاأتي به احل�ضارة املعا�رصة 

مفردة عربية حم�ضة.

أم������راً �رصوري������اً  وراأى اأن ذل������ك لي�������ص ا

جنبية قد  خ�ضو�ض������اً اإذا كان������ت الكلم������ة الأ

أن������ه »ل باأ�ص يف  عّمت وانت�رصت، مو�ض������حاً ا

اأن تكون امل�ض������طلحات العلمية امل�ضتعملة يف 

العامل العربي من�ضجمة مع امل�ضهور املتعارف 

عليه يف الدول املتقدمة اأو يف العامل«.

وحتدث رئي�ص جممع اللغ������ة العربية يف 

ردن الدكتور عبدالكرمي خليفة عن اأهمية  الأ

القان������ون الذي اأ�ض������دره الربمل������ان امل�رصي، 

والذي يعطي جممع اللغة العربية حق اإلزام 

اجله������ات املختلف������ة بتنفيذ قرارات������ه ونتائج 

بحوثه، وت�ضاءل عن ال�ضبب وراء عدم تاأ�ضي�ص 

جمام������ع لغوية عربية يف اجلزي������رة العربية، 

مر  ن، وهو الأ �ضالم حتى الآ مهد العروبة والإ

مني العام ملجمع اللغة  أي�ضاً الأ الذي طرحه ا

العربية يف القاهرة ال�ضاعر فاروق �ضو�ضة يف 
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ألقاها يف اجلل�ض������ة الفتتاحية،  الكلمة التي ا

وطالب �ضو�ضة وزارة التعليم العايل امل�رصية، 

وهي الهيئة احلكومية امل�ضوؤولة عن املجمع، 

بالعمل على ن�رص قرارات املجمع وتو�ض������يلها 

اإىل اجلهات احلكومية املعنية، ومطالبة هذه 

اجلهات التزام العربية ال�ضحيحة.

و�ض������لم اأوغلو، عقب اإلقائه كلمته رئي�ص 

املجم������ع حممود حاف������ظ امل�ض������حف النادر 

الذي قال اإنه »ن�ضخة من امل�ضحف ال�رصيف 

املن�ض������وب اإىل ال�ض������حابي اجلليل عثمان بن 

عف������ان، ر�ض������ي اهلل عنه«، وك�ض������ف اأن هذا 

امل�ض������حف ظل حمفوظاً منذ فرتة طويلة يف 

ق�رص »طوب فابي« مقر ال�ضالطني واخللفاء 

من اآل عثمان يف ا�ض������طنبول، م�ض������رياً اإىل اأن 

حمم������د علي با�ض������ا، وايل م�������رص، اأهداه اإىل 

ال�ض������لطان حممود الثاين ع������ام 1811، وهذه 

�ضل من العدد املحدود  اأول ن�ض������خة طبق الأ

بح������اث للتاريخ  ال������ذي مت طبعه يف مركز الأ

أر�ض������يكا« يف  �ض������المية »ا والفنون والثقافة الإ

)3(
ا�ضطنبول.

مهرجان طيبة الثقايف: 

ملهرجان  البحثي������ة  اجلل�ض������ات  اختتمت 

طيبة الثقايف الدويل ال������ذي اأقيم يف مدينة 

عل������ى ملدينة  ق�������رص ونظم������ه املجل�������ص الأ الأ

ق�رص برئا�ضة د. �ضمري فرج، واحتاد كتاب  الأ

م�رص برئا�ضة حممد �ضلماوي.

وقد قدمت يف امللتقى جل�ضتان بحثيتان 

عن املاأثورات ال�ض������عبية التي حمل املهرجان 

وىل د. عبد اهلل  عنوانها، تراأ�ص اجلل�ض������ة الأ

مام حممد بن  �ض������تاذ بجامع������ة الإ احلمود الأ

�ضالمية بالريا�ص. �ضعود الإ

وحتّدث الباحث عبد احلميد حوا�ص عن 

تفنني املا�ضي واإن�ضاء ال�ضري العربية »مقاربة 

داء لدى ال�ضاعر  أدائية« وا�ض������تعر�ص فنية الأ ا

�ض������واين حممد الب�ص، وتوقف عند التاريخ  الأ

داء  يف ال�ضرية ال�ضعبية العربية، ومدار�ص الأ

والتكوين العنقودي لل�ض������رية، وحبات ال�ضرية 

دائية،  وال�ض������والف، والحرتاف والتنمي������ة الأ

ن�ضاء الكتابية وال�ضفهية. وتقاليد الإ

وتن������اول خال������د �ض������عيب مو�ض������وع »حل 

النزاع������ات بني قبائ������ل اأولد علي عن طريق 

حق الع������رب« و�رصب اأمثلة بال�رصع، وامليعاد، 

واملر�ضى، والنظار والوقام، والنزالة، والدية، 

وال�ض������نيعة، والقتل بفعل حيوان، والقتل يف 

معرك������ة ب������ني قبيلتني، وقتل �ض������خ�ص حاول 

ف�ص معركة ب������ني قبيلتني، وقت������ل القريب، 

والقت������ل دفاعاً عن ال�رصف، وقتل ال�ض������ارق، 

وقتل الزاين، وتعدد مرتكبي القتل، واملر�ضد 

�ض������ابة  نكار، والإ للقتل، والقتل اخلطاأ مع الإ

أ�ص، وال������رباوة، واإثبات جرائم القتل،  يف الرا

واجلروح والعراك وك�رص العظام.

طفال  وع������ن ال�ض������ري ال�ض������عبية واأدب الأ
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حتدث ال�ض������اعر اأحمد �ضويلم، وتوقف عند 

ال�ضرية ال�ضعبية يف عامل ال�ضغار، مطبقاً على 

�ضرية عنرتة بن �ضداد، كما حتدث الباحث د. 

أبو الليل عن قنا واملاأثورات ال�ض������عبية  خالد ا

م������ن خ������الل درا�ض������ة اأنرثوبولوجية لل�ض������رية 

الهاللية، وا�ض������تعر�ص حالت الزواج يف قنا، 

وعادات الوفاة وتقاليده������ا، والثاأر. وتوقف 

ولياء والقدي�ض������ني واملوالد يف  أه������م الأ عند ا

قن������ا ذاكراً �ض������يدي عبد الرحي������م القناوي، 

ق�رصي،  أبو احلج������اج الأ و�ض������يدي يو�ض������ف ا

والقدي�������ص ماري جرج�ص، وجتليات �ض������ورة 

ربع  ولياء يف ال�ض������رية الهاللية، وفايدة الأ الأ

لعاب  وعدي������ة ي�ص. كما حتدث ع������ن اأهم الأ

ال�ض������عبية يف جمتمع قنا، مثل لعبة ال�ض������يجة 

أو املنقل������ة، ولعب������ة التحطي������ب، واملرم������اح،  ا

أنواع  طعمة فيها، واأهم ا أن������واع الأ ذاكراً اأهم ا

املالب�ص يف املجتم������ع القناوي، خمتتما بحثه 

مبالمح انعكا�ص ال�ضرية الهاللية يف املجتمع 

القناوي.

واملوروث  ال�ض������فاهي  »ال������رتاث  وح������ول 

التقن������ي والرتاك������م احل�ض������اري« دار بح������ث 

د.مدح������ت اجليار، وعرف ال������رتاث باأنه كل 

أو ي�ض������ل اإلينا عرب الع�ضور املختلفة  ما نرثه ا

خرين، لذا  من ح�ضارتنا اأو من ح�ضارات الآ

يغلب على مفهوم الرتاث املا�ضوية الزمنية.

وحتدث د. �ضالح الراوي عن ال�ضتلهام 

الفني للثقافة ال�ض������عبية، وتوقف طوياًل عند 

امل�ضطلح ودقته، وموقف امل�ضتلِهم، وطرائق 

ال�ضتلهام، وجممع الحتمالت، وحتدث عن 

عرو�ص الفن������ون احلركية وجن�������ص الفنون، 

وعرو�ص الفنون احلركي������ة وجن�ص العادات 

والتقاليد، وعرو�ص الفنون احلركية وجن�ص 

املعتقدات.

أ�ض������ها د. ح�ضني  اأما اجلل�ض������ة الثانية فرتا

جمع������ة )رئي�ص احت������اد الكّت������اب العرب يف 

�ض������ورية( وعر�ص فيها الباحثان د. فهد بن 

عبد العزيز الع�ضكر، ود. عبد اهلل بن نا�رص 

احلمود )ال�ض������عودية( للعر�ضة ال�ضعودية من 

خالل درا�ضة يف علم الت�ضال غري اللفظي، 

وحتدثا عن خ�ض������ائ�ص العر�ض������ة ال�ضعودية 

و�ض������ماتها الفنية، والت�ضال غري اللفظي يف 

أبعاد الت�ضال ال�ضيا�ضي  العر�ضة ال�ضعودية، وا

أبعاد الت�ض������ال  يف العر�ض������ة ال�ض������عودية، وا

الثقايف والجتماعي يف تلك العر�ض������ة، ومن 

خالل تلك املحاور ال�ضابقة حتدثا عن ال�ضعر 

يقاع  احلما�ضي يف العر�ضة ال�ض������عودية، والإ

فيها، وان�ض������جام امل�ض������اركني بها، ومقومات 

الت�ضال غري اللفظي.

وعن العالقة بني الرواية وال�ضرية ال�ضعبية 

حت������دث د. اأحمد �ض������م�ص الدين احلجاجي، 

متاأمال ق�ض������ة حمزة البهلوان وق�ضة فريوز 

�ض������اه، وزينب ملحمد ح�ض������ني هيكل، وعودة 
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الروح لتوفي������ق احلكيم، وقنديل اأم ها�ض������م 

ليحيى حقي، والثالثية واحلرافي�ص لنجيب 

حمفوظ.

غنية ال�ض������ودانية وتعبريها عن  وع������ن الأ

البيئ������ة والهوي������ة حتدث الباحث ال�ض������وداين 

م�ضطفى عو�ص اهلل ب�ض������ارة، متاأماًل �ضورة 

غنية  البيئة وجمال احلبيبة والطبيعة يف الأ

ال�ض������ودانية، متحدث������ا عن الوح������دة واحلب 

غنية. وال�ضالم يف تلك الأ

أ�ض������تاذ الدرا�ضات  اأما د.اأحمد مر�ض������ي ا

ال�ض������عبية بجامع������ة القاه������رة فتوقف عند 

الذات العامة والذات اخلا�ض������ة يف ال�ض������ري 

ال�ض������عبية امل�رصي������ة، بينما حت������دث الباحث 

وال�ضاعر م�ضعود �ض������ومان عن �ضعر العامية 

آليات ا�ض������تلهام الرتاث واملاأثور ال�ضعبي  بني ا

دب������ي من خالل بع�ص فن املوال عند بريم  الأ

التون�ض������ي، ومفارقة ال�ض������عبي والذوبان فيه 

عند ف������وؤاد حداد، و�ض������الح جاهني والغرام 

بالرتبيع، و�ض������يغة جديدة للموال عند فوؤاد 

مثال ال�ض������عبية يف �ض������عر �ض������مري  قاعود، والأ

)4(
عبدالباقي.

توزيع جوائز كومار التون�سية: 

بداع  مّت يف تون�ص توزيع جوائز كومار لالإ

الروائي باللغتني العربية والفرن�ض������ية، وقد 

أ�ض������ندت جائزة الكومار الذهبي يف الرواية  ا

العربي������ة اإىل الدكتور �ض������الح الدين بوجاه، 

عن روايته »لون الروح«، التي تتناول الو�ضع 

العربي الراهن يف مواجهة العوملة والق�ضية 

�رصائيلية  الفل�ضطينية يف مواجهة العنجهية الإ

أدبية وقراءة �ضيا�ضية حديثتني.  بكتابة ا

أ�ض������ندت جائزة جلنة التحكيم اخلا�ضة  وا

يف الرواية العربي������ة اإىل الكاتب منري الرقي 

عن روايت������ه »خدعة الع�������رص«، التي تنطلق 

وىل ومن  احداثه������ا يف احل������رب العاملي������ة الأ

مدينة قاب�ص يف اجلنوب التون�ضي، حيث يعي�ص 

البطل لت�ضمل عدة اأماكن كانت م�رصحاً لتلك 

احلرب.

وتدور الرواية حول اأحد التون�ضيني الذي 

أراد النخراط يف اجلي�ص الفرن�ضي ملحاربة  ا

أبن������اء وطنه فيعي�ص �رصاعاً نف�ض������ياً ومتزقاً  ا

بني عمله كجندي يف جي�ص امل�ض������تعمر وكونه 

مواطناً من البلد امل�ض������تعمر لدرجة ارتكابه 

جرمي������ة قتل يف حق اأحد اأقاربه ليتحول اإىل 

جمرم يف عيون اجلميع. 

وح�ض������ل عل������ى اجلائ������زة التقديرية يف 

الرواية العربية الكاتب خري الدين ال�ضوابني 

عن روايته »الوغد« التي حتكي ق�ضة موظف 

�ضارك يف التعذيب والتنكيل بال�ضجناء خالل 

ال�ضتينيات وال�ض������بعينيات من القرن املا�ضي 

لينال جزاءه الذي ي�ضتحقه بعد ذلك. 

وقد تقدم اإىل م�ض������ابقة الرواية العربية 

21 رواية تون�ضية نظرت فيها جلنة التحكيم 
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املكونة من حممود طر�ض������ونة فوزي الزمريل 

ألفة يو�ض������ف جن������اة الع������دواين و حممد بن  ا

رجب. 

اأما جائزة كومار باللغة الفرن�ض������ية فقد 

تقدم اإليها 13 رواية تون�ضية باللغة الفرن�ضية 

وتوزعت جوائزها على النحو التايل: الكومار 

الذهبي مل�ض������طفى التليلي عن روايته »بعد 

الزوال يف ال�ضحراء«، وجائزة جلنة التحكيم 

اخلا�ض������ة لوفاء ب�ض������ي�ص ع������ن روايتها »هل 

تعلم اأن احلي������اة قول«، وجائزة اكت�ض������افات 

2008 التقديري������ة لكوثر خليفي عن روايتها 

»م������ا مل تقله تون�ص يل«، وتبل������غ جائزة كومار 

الذهبي باأي من اللغتني 5000 دينار تون�ضي، 

وجائزة جلنة التحكيم 2500 دينار واجلائزة 

)5(
التقديرية األف دينار.

ثقافة الرحل يف املغرب: 

عمدت جمعية رحل العامل مبدينة حماميد 

الغزلن باملغرب اإىل تاأ�ض������ي�ص مهرجان دويل 

يق������ام كل مو�ض������م ربي������ع ويطلق عليه ا�ض������م: 

املهرجان الدويل لرحل العامل.

ويه������دف املهرج������ان الذي ت�ض������ارك فيه 

جنبية ول�ضيما  العديد من الدول العربية والأ

م������ن اأوروبة اإىل الحتفاء بثقافة ال�ض������حراء 

وقيمها النبيلة ف�ض������اًل عن اإبراز موؤهالتها 

ال�ضياحية واحل�ضارية العريقة.

وقد �ض������مل املهرجان يف دورته اخلام�ضة 

فقرات متنوعة تتوزع بني ال�ضفر عرب قوافل 

أن�ض������طة للحكاية ال�ض������عبية  اجلمال وتنظيم ا

ال�ضحراوية واإحياء اأم�ضيات �ضعرية و�ضهرات 

ملو�ض������يقى الرحل والغجر من خمتلف اأنحاء 

أبرزها  العامل ف�ضاًل عن م�ض������ابقات ريا�ضية ا

�ضباق الهجن.

كم������ا تخلل فق������رات املهرج������ان العديد 

ن�ض������طة التي تكّرم ع������ادات الّرحل يف  من الأ

املنطق������ة ويف العامل ول�ض������يما منه������ا اأمناط 

احلياة اليومية القدمية وت�ضليط ال�ضوء على 

الثقافة املطبخية ال�ضحراوية القدمية.

يقاعات  وت�ضكل القوافل الكربى للرحل والإ

اخلالدة امل�ضاحبة لها هدفاً ملحاولت العديد 

ن�ض������انية  من الباحثني الدوليني يف العلوم الإ

للتنقيب يف �ض������كل التعبري الذي يج�ّضد منط 

وطريقة عي�ضهم وتنظيمهم، كما ت�ضكل هذه 

املمار�ض������ة اجتهاداً للتوثيق بطريقة احتفالية 

تراهن على حتقيق توا�ضل حقيقي وبانفتاح 

ن�ض������انية  تام على باقي املكونات الثقافية الإ

وباإ�رصار كامل على التم�ضك باخل�ضو�ضيات 

أو ال�ض������تعداد له على  التي تفر�ص التعاي�ص ا

قل. الأ

وقال رئي�ص جمعي������ة رحل العامل باملغرب 

نور الدي������ن بوغ������راب: اإن املهرجان الدويل 

للرحل تظاهرة ثقافي������ة وفنية تعك�ص تاريخ 
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الرحل و ت�ضلط ال�ضوء على املوروث الثقايف 

للرحل وعلى مكت�ضباتهم الثقافية يف العامل.

واأكد مدير املهرجان التي نظمته اجلمعية 

املغربية اأن ر�ضالة الرحل الكونية هي تر�ضيخ 

ن�ض������انية امل�ضرتكة كاحرتام اجلمهور  القيم الإ

أي�ضاً الت�ضامح والنفتاح  والفنانني واملن�ضقني وا

على جميع الثقافات، م�ض������رياً اإىل اأن عادات 

الرحل هي جزء من مظاهر الثقافة البدوية 

ن�ضاين القدمي الذي  رث الإ ال�ض������حراوية والإ

أ�ض������كالً احتفالي������ة خمتلفة تتنوع فيها  ياأخذ ا

يقاعات واملظاهر الكرنفالية. الإ

رث  واأو�ضح اأن املهرجان يحتفي بهذا الإ

الذي فر�ضت عليه ظروف العي�ص باأل يالم�ص 

ل�ض������ن عرب  كثب������ان الرم������ال واأن يال�ض������ق الأ

أ�ضعار عامية بقدرة خارقة  حكايات �ضعبية وا

على التحمل وال�ض������رب وال�ضفر والو�ضول اإىل 

الهدف املن�ضود، قائاًل: اإن القافلة كجزء من 

طقو�ص الرحل هي �ض������فر حميمي ومعا�رصة 

اإن�ض������انية للمجال بكل مكوناته الطبوغرافية 

والنباتي������ة واملناخي������ة والفلكي������ة موؤك������داً اأن 

عادات الرحل اأحالم اإن�ضانية تتمرد على ا�رص 

اجلغرافيا والنفتاح على جمالت �ضا�ضعة يف 

امل������كان والزمان وك������ذا يف التفكري والتعبري، 

معت������رباً اأن ه������ذه التظاهرة الدولية ر�ض������الة 

مفتوح������ة للحوار الكوين ت������ربز قيمة الذات 

ن�ض������انية يف عالقته������ا بالطبيعة وحماولة  الإ

توا�ضل حقيقي كامن يف �ضلب ثقافة وتفكري 
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الرحل من خمتلف اأنحاء العامل.

الروائ���ي املحيميد يف مهرج���ان اأ�سوات 

عاملية: 

�ضارك الروائي ال�ضعودي يو�ضف املحيميد 

يف الدورة الرابعة ملهرجان اأ�ض������وات عاملية، 

الذي انطلق يف مدينتي نيويورك وبو�ض������طن 

مريكية. يف الوليات املتحدة الأ

كما �ض������ارك يف املهرج������ان عدد كبري من 

يطايل  الروائي������ني العامليني م������ن بينه������م الإ

اإمربتو اإيكو، والبريوين ماريو بارغا�ص يو�ضا، 

أيان ماك اإيوان، احلا�ض������ل على  والربيطاين ا

مريكية اآين  جائزة بوكر للع������ام 1998م، والأ

برولك�������ص، احلائ������زة عل������ى جائ������زة بوليتزر 

ع������ام 1994م، وال�ض������ومايل نورالدين فرح، 

والبوليف������ي ج������وان ريكاكوت�ض������ي، والروائي 

مريكي ال�ض������اب اأوزو دينما اإيويال، وذلك  الأ

وىل »فخاخ  للحديث عن جتربته الروائية الأ

الرائحة« ال�ض������ادرة موؤخ������راً عن دار بنغوين 

 WOLVES OF THE« حت������ت عن������وان

.»CRESCENT MOON
ول للمهرجان، ويف جل�ض������ة  ويف اليوم الأ

بعن������وان »احلي������اة ال�رصي������ة للم������دن« مبعهد 

�ضريفانتي�ص حتدث الروائي البوليفي جوان 

دي ريكاكوت�ضي عن لباز، مدينة غواتيمال، 

كم������ا حتدث املحيميد ع������ن مدينة الريا�ص، 
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مريكي فران�ضي�ضكو  بينما يتحدث الروائي الأ

مريكي  جولدم������ان والروائي وامل�رصح������ي الأ

جو�ض������وا فور�ض������ت عن مدينة مينيبول�ص يف 

مينو�ضتا باأمريكا.

ويف اليوم الثاين، مبركز نيويورك تاميز، 

مريك������ي كما يُرى  دب الأ وحتت عن������وان »الأ

من اخلارج« �ضارك فيها الروائي الربيطاين 

أيان م������اك اإيوان، والروائي يو�ض������ف  الكبري ا

املحيمي������د، والروائي الكين������ي وابينيافاجنا 

وايناينا.

ويف مكتب������ة نيوي������ورك العام������ة، وحتت 

عنوان »كتب غريت حياتي« �ضاركت الروائية 

مريكي������ة الكب������رية اآين برولك�������ص، وفيليب  الأ

غرميبريت، ويو�ض������ف املحيميد، كما �ضارك 

يف مدينة بو�ض������طن مع الروائي ال�ض������ومايل 

ألق������ى حما�رصة منفردة  ن������ور الدين فرح، ثم ا

يف جامعة هارفرد حت������دث فيها عن روايته 
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»فخاخ الرائحة«.

معر�س تون�س الدويل للكتاب: 

�ض������هدت تون�ص افتتاح فعالي������ات الدورة 

ال�ضاد�ض������ة والع�رصين ملعر�������ص تون�ص الدويل 

للكتاب الذي نظمته وزارة الثقافة واملحافظة 

على الرتاث يف ق�رص املعار�ص.

وقد �ضّجلت هذه الدورة ارتفاعاً ملحوظاً 

يف م�ض������اركة دور الن�رص بحيث �ض������ارك هذه 

ال�ض������نة ما يزيد عن 1027 نا�رصاً ميّثلون 32 

دول������ة و5 منظمات دولي������ة، اأي بزيادة 208 

نا�رص عن العام املا�ضي.

و�ضاركت تون�ص ب� 83 نا�رصاً فيما احتلّت 

وىل يف ع������دد النا�رصين ب�  فرن�ض������ا املرتبة الأ

وىل،  408 من بينهم 206 ي�ض������اركون للمرة الأ

ثّم م�رص ب� 109 فاإ�ض������بانيا ب� 99 ولبنان ب�90 

وىل  و�ضورية ب� ، 68 و�ض������اركت دول للمرة الأ

يف ه������ذه التظاهرة مثل الربتغ������ال ورومانيا 

وت�ضيكيا و�ضوي�رصا. 

وقد �ضهدت هذه الدورة زيادة يف م�ضاحة 

العر�������ص بن�ض������بة 10 يف املئ������ة مقارن������ة مع 

الدورة ال�ضابقة ليكون معر�ص تون�ص الدويل 

للكت������اب ثاين اكرب معر�������ص عربي من حيث 

احلجم بعد معر�ص القاهرة، و�ض������ّجلت دولة 

فل�ضطني ح�ض������وراً ممّيزاً هذا ال�ضنة بجناح 

خا�ص، و�ضاركت دول جديدة وبعدد كبري من 

الكتب.

�ض������افات التي متّي������زت بها هذه  ومن الإ

ال������دورة الهتمام الكب������ري باملحامل الرقمية 

بداع، اإذ خ�ض�ص املعر�ص اأجنحة خا�ضة  لالإ

به������ذه املج������الت متك������ن زّوار املعر�������ص من 

الوقوف عند اأهم ما و�ض������لت اإليه التقنيات 

لكرتوين. احلديثة يف �ضناعة الكتاب الإ

أبو بكر  اأما يف ما يتعلّق بالعناوين، فاأكد ا

أنه بق������در ما كان  اب������ن فرج مدي������ر املعر�ص ا

لف من  املعر�������ص متفّتحاً على ع�������رصات الآ
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العناوين املتباين������ة واملتنوعة وعلى اختالف 

أّن هيئة التنظيم عملت على  جن�ض������ياتها، اإّل ا

ا�ض������تبعاد العناوين الرديئة وال�ض������عيفة التي 

تتعار�������ص مع القي������م الثقافية واحل�ض������ارية 

لل�ضيا�ضة الثقافية التون�ضية. 

واإىل جان������ب معر�������ص الكت������ب اأقيم������ت 

جمموعة من الن�ض������اطات الثقافية والفكرية 

م�ض������يات ال�ضعرية  واللقاءات مع الكّتاب والأ

والندوة الفكرية التي ركزت هذا العام على 

حمور الرتجمة من خالل عنوان »من ترجمة 

الكلمات اإىل حوار الثقافات«، �ض������ارك فيها 

متخ�ض�ض������ون من بينهم الفرن�ضيان جيلربت 

�ض������ينويه واإريك اإمانويل �ض������ميث و�ضواهما، 

وا�ضت�ض������اف املعر�ص الروائ������ي امل�رصي بهاء 

طاهر وال�ضاعر اللبناين �رصبل داغر والكاتب 

التون�ضي ال�ض������ويدي ال�ضاب ح�ضن اخلمريي 

الذي حققت كتبه مبيعات كبرية يف ال�ض������ويد 

وت�ضهد م�رصحياته اإقبالً.

وق������د خ�ض�������ص املعر�������ص يوماً لل�ض������عر 

ال�ض������عبي »العامي« العربي، وكانت جلمهور 

املعر�������ص مواعيد يومّية م������ع تقدمي اأحدث 

�ضدارات التون�ض������ية ولقاءات مع �ضيوف  الإ

املعر�ص، اإ�ض������افة اإىل انفتاحه على جتارب 

�ض������عرية واعدة بتخ�ضي�ص اأم�ض������ية ل�ضعراء 
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أّي منهم كتاباً. �ضباب مل ي�ضبق اأن اأ�ضدر ا

معر�س ال�سيد والفرو�سية: 

أبو ظبي( ل�ضت�ض������افة  ت�ض������تعد اإم������ارة )ا

فعاليات الدورة اجلديدة من املعر�ص الدويل 

أبو ظبي 2008، وذلك  لل�ضيد والفرو�ض������ية، ا

أبو  ول املقبل يف مركز ا خالل �ضهر ت�رصين الأ

ظبي الوطني للمعار�������ص، بتنظيم من نادي 

مارات و�رصكة توريت، وبدعم من  �ضقاري الإ

أبو ظبي للثقافة والرتاث، ومب�ض������اركة  هيئة ا

مئ������ات العار�ض������ني وال�رصكات م������ن خمتلف 

قارات العامل، وحتت رعاية ال�ض������يخ حمدان 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 

مارات. رئي�ص نادي �ضقاري الإ

واأكد عبد اهلل القبي�ض������ي ع�ض������و اللجنة 

املنظمة للمعر�ص الدويل لل�ضيد والفرو�ضية 

أبو ظبي للثقافة  ومدير املعار�ص يف هيئ������ة ا

وال������رتاث اأن هذا احل������دث الرتاثي يعترب من 

اأهم الفعالي������ات التي حازت �ض������معة عاملية 

أب������و ظبي  راقي������ة، والت������ي تنظمه������ا اإم������ارة ا

مارات انطالقاً من كونها منا�ض������بة  ودولة الإ

اجتماعية وتراثية ثقافية تهم خمتلف الأمم 

وال�ضعوب، خا�ضة واأن معر�ص اأبوظبي ي�ضلط 

�ضيلة للمنطقة  ال�ضوء على القيم الرتاثية الأ

أ�ض������هم ب�ض������كل فاعل على مدى ال�ض������نوات  وا

املا�ض������ية يف التعريف بالرتاث العريق لدولة 

مارات، وب�ض������كل رئي�ص ريا�ض������ة ال�ض������يد  الإ

أ ال�ضيد  بال�ضقور التي متار�ص يف اإطار مبدا
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امل�ضتدام، وريا�ض������ة الفرو�ضية التي ا�ضتهرت 

مارات على م�ض������توى الع������امل، والفنون  بها الإ

الرتاثية املتنوعة واحلرف اليدوية التي توثق 

لتاريخ وتراث املنطقة. 

أنه �ضيتخلل املعر�ص  أ�ضار القبي�ضي اإىل ا وا

تنظيم م������زادات ن������ادرة للهج������ن واخليول، 

وم�ض������ابقات ثقافية واأخرى فنية يف الر�ض������م 

والت�ض������وير الفوتوغرايف، و�ض������باقات لكلب 

ال�ضيد العربي »ال�ضلوقي«، ف�ضال عن العديد 

من الفعاليات املبتكرة واملفاجاآت التي تبهر 

لف من زوار املعر�ص �ضنوياً.  ع�رصات الآ

و�ض������هد معر�ص ه������ذا الع������ام مزيداً من 

امل�ض������اركات املتميزة من �رصكات متخ�ض�ضة 

باأدوية ال�ضقور وعالجها، ومن مزارع اإكثار 

ال�ضقور وم�ضنعي و�ض������ائل تدريبها واأجهزة 

تعقبها، وكذلك جميع م�ض������تلزمات ريا�ض������ة 

الفرو�ض������ية وتربية اخليول واأدويتها، معدات 

�ضلحة، هيئات  الرماية وم�ضنعو البنادق والأ

وموؤ�ض�ضات وجمعيات عاملية خمت�ضة بال�ضيد 

�ضماك واملزارع  والفرو�ض������ية، اأدوات �ضيد الأ

ن�ض������طة البحرية  ال�ض������مكية وجتهي������زات الأ

املختلف������ة، وكذل������ك ال�������رصكات ال�ض������ياحية 

وال�������رصكات املعنية بالرحالت ال�ض������حراوية 

والدوري������ات  واملج������الت  واملغام������رات، 

املتخ�ض�ضة. 

كما �ض������يحفل برنامج الفعاليات املرافق 

للمعر�������ص العدي������د من امل�ض������ابقات الرتاثية 

والن�ضاطات املميزة التي جتذب زوار املعر�ص 

وت�ض������في عليه طابعاً تراثي������اً حيوياً، وذلك 

من خالل ا�ض������تعادتها ملختلف فنون ال�ضيد 

املحلي������ة وكل ما ارتبط بها من عادات ومهن 

)9(
وغريها.

جوائز اأدبية: 

ح�ض������ل الروائي والكاتب اللبناين اليا�ص 

خوري عل������ى جائزة الرواي������ة العربية وذلك 

بعد منح جمل�ص ال�ض������فراء العرب يف باري�ص 

اجلائزة خلوري عن روايت������ه »كاأنها نائمة«، 

التي �ضدرت باللغتني العربية والفرن�ضية.

وكان������ت الرواي������ة قد اخت������ريت من بني 

جمموعة روايات عربية، وانح�رصت املناف�ضة 

خرية بينها وبني روايتي »ربيع  يف املرحل������ة الأ

دافئ جداً« ل�ضحر خليفة و»فل�ضطني« لهوبري 

حداد.

وتعترب اجلائزة ثم������رة تعاون بني جمل�ص 

ال�ض������فراء الع������رب،  ومعه������د الع������امل العربي 

يف باري�������ص،  باإ�رصاف جلنة حكام،  �ض������مت 

�ضخ�ض������يات بينها رئي�ص معهد العامل العربي 

دوميني������ك بودي�ص،  وممثل فل�ض������طني لدى 

»اليوني�ضكو« اليا�ص �ضنرب،  وال�ضاعرة فينو�ص 

ألك�ضندر جنار،  والطاهر بن  خوري غاتا،  وا

جلون،  وهال بيجي.

وتتكون الرواية الفائزة من 390 �ضفحة، 
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داب يف بريوت، وعن  وقد �ضدرت عن دار الآ

دار �������رصوق يف عمان ورام اهلل، حيث جتري 

اأحداثها قبل عام 1948، حول ق�ض������ة زواج 

بني �ضاب فل�ضطيني وفتاة لبنانية، التقيا يف 

أة  النا�رصة واأقاما فيها، بعد اأن �ض������حرت املرا

الرجل يف اإحدى رحالته اإىل لبنان.

أح������داث الرواية بني منت�ض������ف  وتتاب������ع ا

اأربعينيات القرن املا�ضي واأواخرها، يف حقبة 

مليئة بالتطورات التي �ض������تغرّي حياة املنطقة 

واأهلها. لكنها تغزو من خالل منامات ميليا 

وذكرياتها لتبحث يف اأ�ضول بع�ص العائالت 

وال�ضخ�ضيات وحميمّيات حياتها.

على �ضعيد مت�ض������ل فاز الناقد واملفكر 

املغرب������ي د. �ض������عيد يقطني بجائ������زة احتاد 

وىل  كت������اب النرتنت الع������رب يف دورته������ا الأ

عن جمم������ل اأعماله النقدية والتنظريية حول 

دب الرقمي، وذل������ك اعرتافاً مبجهوداته  الأ

يف اهتمامه بالتحولت التي اأحدثتها الثورة 

دب،  و�ضعيه  الرقمية على حرفة الكتابة والأ

أدبية عربية،   يجاد نظرية نقدي������ة وا اجلاد لإ

تت�ضق مع روح الع�رص الرقمي.

وق������د ج������اء يف تقري������ر جلن������ة التحكيم 

اأن اللجن������ة قررت وباإجماع اأع�ض������ائها منح 

دب  جائزة احتاد كت������اب النرتنت العرب لالأ

وىل )2007- 2008(  الرقمي يف دورته������ا الأ

اإىل الدكتور �ض������عيد يقطني الناقد والباحث 

العربي املغرب������ي،  عل������ى كل اأعماله )كتب،  

درا�ض������ات،  مقالت( التي يوؤ�ّضل من خاللها 

للدر�������ص التنظ������ريي- النق������دي الرقمي يف 

امل�ضهد العربي«.

والدكت������ور �ض������عيد يقطني م������ن مواليد 

الدار البي�ض������اء حا�ض������ل على الدكتوراه يف 

داب م������ن جامعة حممد اخلام�ص/الرباط  الآ

أ�ض������تاذ التعليم العايل بكلية  - املغرب. وهو ا

ن�ض������انية بالرباط. ومن  داب والعل������وم الإ الآ

موؤلفاته الق������راءة والتجربة: حول التجريب 

يف اخلط������اب الروائي اجلدي������د يف املغرب،  

دار الثقاف������ة،  الدار البي�ض������اء 1985 حتليل 

اخلطاب الروائي: الزم������ن،  ال�رصد،  التبئري 

وانفتاح الن�ص الروائي: الن�ص وال�ضياق.

وتعد جائزة احّتاد كتاب النرتنت العرب 

اأول جائ������زة من نوعه������ا يف الثقافة العربية 

وتبل������غ قيمتها املادي������ة 2000 دولر اأمريكي 

�ض������افة اإىل �ض������هادة تقدير خا�ضة متنح  بالإ

)10(
للفائز مع درع الحتاد.

ي�سي�سك���و  الإ ب���ني  للتع���اون  برنام���ج 

واليون�سكو: 

�ضالمية للرتبية والعلوم  وقعت املنظمة الإ

والثقافة اإي�ضي�ض������كو ومنظمة الأمم املتحدة 

للرتبية والعلم والثقافة يون�ض������كو يف باري�ص 

على برنامج التعاون امل�ضرتك للعامني 2008 

ي�ضي�ضكو مديرها العام  و 2009 وقعه عن الإ
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عب������د العزيز بن عثم������ان التويج������ري وعن 

اليون�ضكو املدير العام كوي�ضريو مات�ضورا.

وي�ض������مل برنام������ج التع������اون اجلديد بني 

تغطي  ي�ضي�ضكو واليون�ض������كو 125 ن�ضاطاً  الإ

جمالت الرتبية والعلوم والثقافة والت�ض������ال 

والعالق������ات اخلارجي������ة واللج������ان الوطنية 

مبوازنة اإجمالية تقدر بحوايل خم�ضة ماليني 

دولر اأمريكي. 

واتفقت املنظمتان يف جمال الرتبية على 

تنظيم ور�ضات عمل لفائدة العاملني يف جمال 

أن�ضطة حول حماربة  مية وعلى تنفيذ ا حمو الأ

مرا�ص واملخ������درات يف املدار�ص والرتبية  الأ

غري النظامي������ة والتدري������ب املهني وحتديث 

النظم التعليمية.

ويف جم������ال العلوم مّت التفاق على تنفيذ 

أن�ض������طة حول اإدارة حدائق العلوم والتعاون  ا

جن������وب � جن������وب يف العل������وم والتكنولوجيا 

وتنظيم ور�ضات عمل وحلقات درا�ضية حول 

الطاقة املتجددة وور�ض������ات عمل حول تدبري 

أن�ض������طة حول ردم الفج������وة الرقمية  املياه وا

وتدري�ص العلوم عن بعد.

ويف جم������ال العلوم الجتماعي������ة اتفقت 

املنظمتان على تنظيم حلقات درا�ض������ية حول 

حماربة الفقر وم�ض������اعدة الن�ض������اء والفتيات 

وتق������دمي التدريب املهن������ي واإعداد درا�ض������ة 

ق�ضاء الجتماعي يف الدول  حول الفقر والإ

�ضالمية.  الإ

أي�ضاً  ا واليوني�ضكو  ي�ضي�ض������كو  الإ واتفقت 

عل������ى تنظي������م دورات تدريبي������ة للعاملني يف 

اللجان الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة يف 

)11(
ع�ضاء. الدول الأ

اأفغان�ستان اأم الر�سوم الزيتية: 

قال علماء اإنهم تاأكدوا من اأن اأول ر�ضوم 

ط������الق موجودة يف  زيتي������ة يف العامل على الإ

كهوف قريب������ة من متثالني �ض������خمني لبوذا 

أنها ر�ضمت  جرى تدمريهما يف اأفغان�ضتان، وا

قبل مئات ال�ض������نني، وبذلك تكون اأفغان�ضتان 

لوان الزيتية قبل اأوروبة  اأول من ا�ضتخدم الأ

واأخذ العلماء عينات من ر�ضوم زيتية تعود 

اإىل القرن ال�ض������ابع امليالدي من كهوف خلف 

متثال������ني كبريين لب������وذا يف باميان اعتربهما 

�ض������المية  نظام طالبان خمالفني للتعاليم الإ

فاأمر بتفجريهما ع������ام 2001، حيث ذكرت 

وروبية يف  �ضعاع ال�ض������نكروتروين الأ هيئة الإ

فرن�ض������ا مبوقعها على النرتن������ت اأن العلماء 

ع������رثوا على الر�ض������وم يف 12 م������ن 50 كهفاً، 

ألوان زيتية رمبا  واإنها ر�ض������مت با�ض������تخدام ا

أو نبات  ألوانها اأخذت من �ضجر اجلوز ا تكون ا

اخل�ضخا�ص. 

وق������ال يوكو تانيجوت�ض������ي رئي�������ص فريق 

البحث: اإن الر�ض������وم تعد اأقدم مثال وا�ض������ح 
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لر�ضوم زيتية يف العامل رغم اأن الزيوت اجلافة 

ا�ض������تخدمت قبلها على يد الرومان القدماء 

وامل�رصيني القدماء لكنهم ا�ضتخدموها فقط 

دوية وم�ضتح�رصات التجميل.  يف الأ

لوان الزيتية  أوروبة مل تعرف الأ يذك������ر اأن ا

حت������ى القرن الثال������ث ع�������رص ومل تنت�رص فيها 

الر�ض������وم الزيتية حتى مطلع القرن اخلام�ص 

ع�رص. 

بوذياً  وكان������ت منطقة بامي������ان مرك������زاً 

مزده������راً وعا�������ص الرهبان يف �ضل�ض������لة من 

الكهوف املنحوتة يف املنحدرات ال�ض������خرية 

قرب التمثالني، حيث من املرجح اأن الر�ضوم 

يف الكه������وف هي نتاج عم������ل فنانني اعتادوا 

ال�ض������فر على طريق احلرير القدمي للتجارة 

آ�ضيا الو�ضطى اإىل  بني ال�ضني والذي مير يف ا

الغرب. وت�ض������ور الر�ض������وم بوذا مرتدياً رداء 

.
)12(

أ�ضطورية برتقالياً وخملوقات ا

رحيل الكاتب املارتينيكي �سيزير: 

رحل الكاتب املارتينيكي اإميي �ض������يزير، 

عن عمر يناهز 94 �ض������نة، بعد معاناة طويلة 

من مر�ص القلب.

ووجه الرئي�ص الفرن�ضي نيكول �ضاركوزي 

أنه رمز  حتية اإىل ال�ض������اعر الفقيد معت������ربا ا

مل لكافة ال�ضعوب امل�ضطهدة، عرب ن�ضاله  الأ

م������ن اأجل الع������رتاف بهويته وغن������ى جذوره 

أع������رب اأمني عام الفرنكوفونية  فريقية، وا الإ

ال�ض������نغايل عبدو �ض������يوف عن احلزن الكبري 

الذي ت�ضعر به العائلة الفرنكوفونية.

 ولد اإميي �ضيزير عام 1913 و�ضط عائلة 

كبرية وفقرية �ضمال جزيرة املارتينيك. تخرج 

يف ثانوية »لوي لو جران« يف باري�ص، والتقى 

هناك بال�ض������اعر ال�ض������نغايل ليوبولد �ضيدار 

�ض������ينجور والكاتب ع�ضمان اأو�ضي. وبتعرفه 

عليهما، اأدرك التهمي�ص الذي كان �ض������حيته 

فارقة، ف�ضخر  �ض������كان اجلزر الفرن�ض������ية والأ

قلمه للدفاع عن امل�ضطهدين وامل�ضتعمرين، 

أن�ض������اأ اإمي������ي �ض������يزير مع  يف ع������ام 1934، ا

فارقة  �ض������دقاء الأ �ض������ينجور وعدد م������ن الأ

�ض������ود« فظه������ر للمرة  �ض������حيفة »الطالب الأ

وىل م�ضطلح الزجنية. الأ

وقد اأريد م������ن هذه الفكرة التخل�ص من 

�ضود املتواين غري القادر على  �ضورة الرجل الأ

خذ بزمام اأموره بنف�ض������ه وبناء م�ضتقبله.  الأ

يف عام 1935 التحق �ض������يزير باإحدى اأف�ضل 

مدار�ص التعليم العايل يف فرن�ض������ا، ون�رص يف 

ال�ض������نة نف�ض������ها »مذكرات العودة اإىل الوطن 

دبية قبل  م« الت������ي يعد من اأهم اأعماله الأ الأ

أندريه  اأن ين�ضم اإىل احلركة ال�رصيالية بقيادة ا

�ض������لحة  بروت������ون الذي اأ�رصف على كتاب »الأ

ميي �ضيزير. العجيبة« لإ

دبي  عم������ل اإميي �ض������يزير يف املج������ال الأ

وال�ضيا�ضي معا، واأ�ضبح نائباً برملانياً وعمدة 
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ملدين������ة ف������ور دو فران�ص ع������ام 1945. وبعد 

أن�ض������اأ حزبه  اثنت������ي ع�رصة �ض������نة من العمل، ا

اخلا�ص با�ض������م حزب التق������دم املارتينيكي. 

وكان من اأهم م�ض������اريعه حماربة ال�ض������تعمار 

أبرز املطالبني باحلكم  والعن�رصية. وكان من ا

الذات������ي للمارتينيك ولي�ص با�ض������تقاللها. ومل 

يغادر ال�ض������احة ال�ضيا�ضية اإل يف عام 2005 

ب�ضبب م�ضاكل �ضحية.

ويف �ضتينيات القرن املا�ضي، اقتحم اإميي 

�ض������يزير عامل امل�رصح، واأ�رصف على م�رصحية 

»ماأ�ضاة امللك كر�ض������توف« 1963 التي لقت 

وروبية، وكتب  جناحاً فائقاً يف العوا�ض������م الأ

كذلك م�رصحية »ف�ضل يف الكونغو«، وبعدها 

)13(
»العا�ضفة«.
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بداع  �ض������در للباحث الدكتور »مروان فار�ص« كتاب حتت عنوان: »علم الإ

عند جربان خليل جربان وناديا تويني وخليل حاوي و�ض������الح �ضتيتيه« الكتاب 

من اإ�ض������دارات »�رصك������ة املطبوعات للتوزيع والن�رص« يف ب������ريوت –لبنان. يقع 

الكتاب يف /121/ �ض������فحة من القطع الكبري. نقدم عر�ض������اً له مبا يت�ض������ق 

واملعطيات املعرفية للكتاب.

بـــــداع علـــــم الإ

باحث  من �سورية. ❁

˜
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ديب والناقد »�ض������الح  ق������ّدم للكت������اب الأ

�ض������تيتية« بالقول: اإن مروان فار�ص مفكر ذو 

وهج، مثقف كبري، �ضديد اللتزام باجتاهات 

ن�ضاين؟ �ضوؤال قدمي  الفكر الكوين. الجتاه الإ

يحاول »مروان فار�ص« اأن يجيب عليه، باحثاً 

بدوره يف الثقافات والبنى. لذلك، فاإن عدداً 

بحاث التي يت�ض������كل منها هذا الكتاب  من الأ

ت�ض������هد على ذلك. فالبنى ه������ي لغات ووراء 

كل لغة منها خطاب. مي�ض������ي اإىل اخلطاب 

الذي هو من �ضنع ال�ضوت ومن �ضنع ال�ضور 

ثر-  يقاعات. مي�ض������ي اإىل الأ ال�ض������وتية والإ

يحاء  يحاء- فالإ فيبحث عن املادة العميقة لالإ

بذاته، اإمنا هو معطى ما ورائي.

يحاء والبناء،  من هنا، فاإن الرابط بني الإ

طار  هو عروة الو�ضل، يف ما يبدو متبايناً، والإ

املرتع�ص يف مو�ض������يقا العامل الذي يتم البحث 

عنه. يثب������ت الوحدة يف تفك������ري يتعاطى مع 

دللت موزعة على ح�ضورنا يف الكون. هذا 

الكون الذي ل ي�ضتطيع مللمته اإل ال�ضعر.

خرين، يعرف،  يف عالقت������ه مع �ض������عر الآ

اأن ما ن�ض������ميه النف�ص، وما نطلق عليه ا�ض������م 

اجل�ض������د، اإمنا هما مرتابطان يف ال�ضعر دون 

افرتاق، اإنه يح������اول اأن يجعل البنى اللغوية 

تنطق. 

أوا له ب������اأدوات التحليل ال�ض������ديدة   اق������را

أوا بعني القلب الن�ض������و�ص  العقالني������ة، واقرا

املخ�ض�ض������ة جل������ربان خليل ج������ربان، وتلك 

الف�ض������ول املخ�ض�ض������ة لناديا تويني وخليل 

حاوي و�ضالح �ض������تيتية. اإن اأدواته اإمنا هي 

�ضطورة  يقاع م�ضكون بالأ حتديده العميق لالإ

أدواته هي ال�ضورة التي ي�ضنعها،  واحللم، اإن ا

حيث تتطور تالحقات اأحالمنا التي ل جتد 

اإل التج�ضد لها �ضبياًل.

اإنه يوؤكد، اأن ال�ضاعر ل ي�ضتطيع اأن يعرب 

عن نف�ضه ل بلغته –لغة الكينونة تنبع وتفي�ص 

بال�رصورة بالتجربة املعا�ض������ة اإن ال�ض������عر يف 

دب حي������ث تتالق������ى كرثة م������ن اخلطوط  الأ

ومتحى، اإمنا هو ع������امل يتم الرهان فيه على 

الال انتهاء.

❁    ❁    ❁

بداع والتاأويل الإ

بداع على �ضلة وثيقة بالتاأويل واإعادة  الإ

ن اخللق �ض������فة من �ضفات العقل،  البناء، لأ

أو من �ض������مات الفل�ض������فة. وبقدر ما ي�ضعب  ا

التنازل النظري ل�ض������الح ط������رف دون اآخر، 

ل يجوز فقهي������اً، اأن نقّر بالت�ض������وية. لذلك، 

�ضئلة اأخرى كي ل  �ضئلة مقدمات لأ ت�ضبح الأ

ت�ضل اإىل نتيجة. لبد من حما�رصة الق�ضايا 
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بداع والتاأويل بجملة من  املتعلقة باخللق والإ

�ضئلة، ف�ضبكة العالقات فيما بينها لت�ضييد  الأ

بنيان نظري حولها.

وىل من  وعليه نبتدئ ب�ضياغة اجلملة الأ

�ضئلة حول ق�ضية اخللق وات�ضاله. فاخللق  الأ

م������ن عدم هو عدم قطعياً، بينما الوجود من 

الال�ض������يء هو )لهوت( يجيز ال�ضتبدال يف 

�ض������بب املوجود. فاإذا كان اخللق يعني اإيجاد 

ما هو غري موجود فذلك ل يفرت�ص البتداء 

م������ن الالوجود. بل هو النتق������ال من املعلوم 

اإىل املجه������ول وبالعك�ص م������ن نف�ص اجلن�ص. 

فاخللق هنا �ض������فة من �ض������فات النا�ص. اإن 

�ض������افة يو�ض������ل اإىل مفهوم اإعادة  مفهوم الإ

البناء بو�ضاطة التداعي.

يرى )�ض������بينوزا( اإن جميع و�ض������ائل اللغة 

والتاريخ وجميع البنى �رصورية حتى الو�ضول 

اإىل الهدف والطموح الذي يق�ضده التاأويل. 

أنه لبد  ويعتقد مبدعو اللغة ال�ضن�ضكريتية، ا

من اأن يظهر افرتاق بني معنى الن�ص املفردة 

لتظه������ر العالقة بني امل�ض������تويني. اإذن داخل 

أربعة:  البنية حتمل املفردات بح�ضب وظائف ا

يحاء. اأما  �ضارة، العالقة، اإنتاج املعنى، الإ الإ

يحاء الرمزي فيمكن لها اأن تنطلق  و�ضائل الإ

م������ن معنى الن�ص اأو من ح�ض������ول الن�ص يف 

�ض������ياق تكوينه. لذلك، يطرح ال�ض������وؤال نف�ضه 

بقوة حول العالقة ب������ني املعنى املبا�رص وغري 

املبا�رص، بل بني العالقات املنطقية والرمزية 

يف الن�ص. اإن ال�ض������ورة ال�ض������عرية غام�ض������ة 

اإذن.

يت�ضح مما �ض������بق، اأن البحث عن ال�ضعر 

غو�ص اإىل اللغة املفردة واجلملة، وهي حممل 

الدللة اإيحاًء ورمزاً. اإذن ي�ض������تمد الجتهاد 

�رصعيته من قاعدة التاأويل ل املنطق. اإعادة 

بداع علم والتاأويل علم.  ترتيب الكون. اإن الإ

بداع هو علم التاأويل. اإن علم الإ

❁    ❁    ❁

ل�سني عند دو�سو�سور املنهج الأ

املنه������ج يف اجلوهر ترتي������ب للنمط. ويف 

موقع دو�ضو�ض������ور هو يف الهدف والو�ض������يلة، 

اإعادة ترتيب، ي�ض������تخرج من الو�ضف نظاماً. 

يرى دو�ضو�ضور، اأن التفكري ينطلق من الل�ضان 

ويعتم������ده كهدف ح�رصي. والل�ض������انية تنيط 

بنف�ض������ها م�ض������ائل ثالثاً: و�ض������ف كل اللغات 

زمني������اً، اكت�ض������اف املبادئ العام������ة، حتديد 

الل�ضان لذاته.

الدللة اللغوية ل تربط �ضيئاً ما با�ضم ما، 

بل مفهوم �ضورة �ضوتية. وبناء عليه ي�ضاوي 

بني املفهوم واملدلول، وبني ال�ضورة ال�ضوتية 

والدال- وي�ض������ل اإىل نتيجتني هما: مبداأ ل 

منطقية الدللة، خارج العقل. والثاين،الطابع 
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نه ذو طبيعة �ضمعية. املتالحق للدال، لأ

ل�ض������نية  الأ ه������دف  دو�ضو�ض������ور  يح������دد 

ي نظام  �ضا�ضية لأ التزامنية بو�ضع املبادئ الأ

ية حالة لغوية. هذا  لغوي. العنا�رص املوؤلفة لأ

املعطى يحدد يف وحدات وا�ض������حة �ض������من 

خذ بعني العتبار  ال�ضل�ضلة ال�ض������وتية مع الأ

اللجوء اإىل املفهوم يف التحديد.

أيه، ل ت�ض������تطيع اإّل واأن  واللغة ح�ض������ب را

تك������ون نظاماً نف�ض������ياً وخ������ارج التعبري عنها 

بو�ضاطة الكلمات.

ح�ضب دو�ضو�ض������ور يدر�ص النهج الل�ضاين 

التعاقب������ي العالقة بني اأط������راف لغوية تتابع 

خر يف  ويح������ل بع�ض������ها حم������ل البع�������ص الآ

�ض������وات  الزمن. هدفه التمحور حول علم الأ

يف حتولته������ا التاريخية، كما يطال و�ض������ف 

�ضوات يف حالة معينة. الأ

ويف اخلال�ض������ة، لبد م������ن التاأكيد على 

اأهمية الدفع الذي اأعطاه منهج دو�ضو�ض������ور 

ل�ض������ني كي ي�ض������بح البحث اللغوي علمياً  الأ

أ الو�ض������ف للمعطى  انطالقاً من اعتماد مبدا

املادي، دون الدخول يف تعقيدات املنطلقات 

والنتائج املنطقية.

❁    ❁    ❁

الكالم اجلباين..

جي������ال والن������ار  »يف قراءتن������ا لرم������اد الأ

اخلال������دة« خل�ض������نا اإىل الق������ول باأنها بداية 

أنه لبد من  للبحث عن اللغة اجلربانية. نرى ا

اإي�ضاح �رصيع لبع�ص املفاهيم اللغوية، فاللغة 

ح�ضب حتديد »فرديناند دو�ضو�ضور«: موؤ�ض�ضة 

اجتماعية خا�ضعة لقانون الزمن، اإنها تنمو 

وتتطور ومتوت، ففق������دان العالقة املنطقية 

بني الدال واملدلول ي�ضع العقل الفردي اأمام 

أو املوت، فتبقى  ا�ضتحالة اتخاذ قرار احلياة ا

أو  يحف به������ا الثبات، دون انقالب������ات حادة ا

تغريات جوهرية �رصيع������ة، ولكونها منظومة 

ملجموع������ة دللت، فه������ي ذات طبيعة قابلة 

طر. على  للدر�ص كمعطى موجود وحمدد الأ

هذا املف�ض������ل تتحدد معامل قراءتنا للتمظهر 
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ر�ص«، كما  آله������ة الأ اللغ������وي اجل������رباين يف »ا

ي�ض������ال هذا عرب  يرتكز اجلهد على كيفية الإ

و�ضائله املتعددة.

من������وذج تطبيق������ي: »وعندم������ا حلّت ليلة 

الع�رص الثانية ع�رص، وابتلع ال�ض������مت، الذي 

لهة  هو مدُّ بحر الليل، جميع التالل، ظهر الآ

أ�ضياد احلياة  ر�ص، وا الثالثة املولودون يف الأ

نهار اإىل اأقدامهم  على اجلبال، فرتاف�ضت الأ

وغمرت اأمواج ال�ضباب �ضدورهم وارتفعت 

روؤو�ض������هم بج������الل ف������وق العامل ث������م تكلموا، 

فتموجت اأ�ض������واتهم كالرع������د البعيد، فوق 

ال�ضهول«.

طار زمان ومكان  أ الن�ص بتحديد الإ يبدا

ول اهتم  فيحدث التمو�ض������ع، ، من الن�ضق الأ

ر�������ص »يف اإطار  آلهة الأ ج������ربان يف تق������دمي ا

زمني غري حمدد، ويف اإطار مكاين ي�ض������ري اإىل 

وىل يف الطبيع������ة. اإنها الطبيعة  العنا�������رص الأ

يف امتدادها الذي ل مييز فوا�ض������ل الوقت. 

وال�ض������يغة تتكرر ذاتها يف الن�ضق الثاين على 

فع������ال املتتالية يف  �ض������عيد الفعل فتق������ع الأ

فعال  املا�ضي معيدة نف�ضها يف �ضكلها. كل الأ

خر  هذه تنعطف بع�ض������ها عل������ى البع�ص الآ

ب������اأدوات العطف الب�ض������يطة، تتك������رر، تربط 

خر  فعال وت�ض������دها بع�ضها اإىل البع�ص الآ الأ

مبنتهى ال�ض������هولة والب�ض������اطة. هذا النمط 

املتمرد واملتكرر يخلق اإيقاعاً متنا�ضقاً، يعاود 

نف�ضه يف كل حلظة، وعلى جميع امل�ضتويات، 

معيداً منط������اً للجملة الواح������دة املوؤلفة من 

تركيب الفعل -الفاعل- ال�ضفة دون تغريات 

يف قاع������دة البنية اخلارجية. اإن������ه النموذج 

الواحد على امتداد الفقرة يعيد اإنتاج نف�ضه 

ليُعيد اإنتاج ذات الر�ضالة. 

اإنه ير�ضم بنية عميقة، يدور فيها املعنى 

لهة الكالم.  حول البدايات، حيث ي�ضتطيع الآ

اإنه اإحدى مناذج الكالم اجلرباين ت�ضادفه يف 

هذا الن�ص لي�ضكل اإحدى احلجارة يف عمارة 

الكالم اجلرباين. ويف �ضياق الن�ص ذاته منط 

آخ������ر من ذات ال������كالم يظهر يف احلوار بني  ا

لهة لي�ضيف اإىل النموذج منوذجاً اآخر. الآ

أّن الكالم )اجلرباين(  نخل�ص من ذلك اإىل ا

كالم املحب������ة الب�رصي������ة ال�ض������عيفة –اإنه هو 

نف�ضه ذلك الذي ينطق به ناثان ابن الكاهن 

حريام- وهو ي�ضري اإىل ا�ضتمرار احلياة، يوؤكد 

ا�ضتمراره للتوا�ض������ل املتني به وبني ما يقول 

�رصار �ض������ياغة جلملة  يف عبوره اإىل قراءة الأ

�رصار، ل�ض������بكة من الرم������وز- يتواطئ  من الأ

ال�ضعر.

❁    ❁    ❁

الزمن اجلباين..

من »عرائ�������ص املروج« وقع اختيارنا على 
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جي������ال والنار اخلال������دة« لنحاول  »رم������اد الأ

قراءته������ا قراءة داخلي������ة، فالهتمام بالكالم 

دب������ي، اجلرباين، يحف������ز اإىل التعاطي مع  الأ

بنيت������ه الداخلي������ة، دون اللجوء اإىل اإ�ض������قاط 

خري قد  ن املنهج الأ البنية اخلارجية. ذلك لأ

ي�ض������يء التعليل اأو يالم�ص التعليل اأو يالم�ص 

أو العقل  املعنى مالم�ض������ة هام�ض������ية: الذات ا

أ�ضا�ض������ية  أو العامل. ففي هذا املعطى وحدات ا ا

واأخرى ثانوية. متمظه������رة جميعها باأعمال 

أو م�ض������اهد تقود اإىل ا�ضتك�ضاف الدوافع يف  ا

ثر  أثره والأ ديب يف ا ن�ضق. في�ض������ان بذلك الأ

يف بح������ر الثقافة الذي ينتم������ي اإليه، متميزاً 

مقيم������اً عالقات مع ما ه������و موجود وما هو 

قابل للوجود، م������ع التاريخ، وعوامل املحيط 

دبي يف املنهج  ثر الأ كلها جتتمع لت�ض������وغ الأ

بداع وعلى التن�ض������يق.  اإذن، تفتي�������ص على الإ

أو  يف البني������ة الداخلي������ة تاأويالت للعب������ور، ا

ر�ض������م للحركة عرب الزمن الذي له مقايي�ضنا 

خر. هذا املفهوم قد يكون مدخاًل  والزمن الآ

مقب������ولً للعبور اإىل الزمن اجلرباين. احلركة 

اخلارجية يف الن�������ص مدلول داخلي حلركة 

احلياة واملوت امللغى باملحبة.

جي������ال والنار  ه������ذه القراءة »لرم������اد الأ

اخلالدة« بداي������ة البحث عن اللغة اجلربانية 

ببعديه������ا املتكاملني. فالو�ض������ول اإىل حتديد 

الزم������ن اجلرباين اإمنا هو و�ض������ول عرب اللغة 

اإىل بع�ص ما ت�ضري اإليه. مما يحفز اإىل اإعادة 

بناء النقد العادي بناًء يوؤهله لر�ضم العامل غري 

العتي������ادي الذي عا�ص في������ه جربان حماولً 

با�ض������تمرار الدللة اإليه. اإنه ذلك العامل الذي 

فيه: »تعانق احلبيبان و�رصبا من خمرة القبل 

حتى �ض������كرا ونام كل منهم������ا ملتفاً بذراعي 

خ������ر واإىل اأن مال الظل واأيقظتهما حرارة  الآ

ال�ضم�ص«. عامل املحبة.

❁    ❁    ❁

يقاع عند خليل حاوي يف بنية الإ

ح������ني قرر خلي������ل حاوي اأن ي�ض������ع حداً 

حليات������ه، رحل اإىل الرمز، حل فيه واأ�ض������بح 

ال�������رص، وال�������رص، ح������ّل فينا علن������ا نلقى بعده 

النبع������اث –يف الك�ض������ف عنه، خارج �ض������ري 

لفاظ املرتاكمة حوله- نتوقف اأمام طبيعة  الأ

يقاع يف نتاجه ال�ضعري. لقد �ضاد العتقاد  الإ

يقاع لي�ص اإل ح�ضيل للوزن  فرتة طويلة باأن الإ

والقافي������ة، فانح�رص الهم النقدي بدرا�ض������ة 

وزان والق������وايف، مم������ا جعل ه������ذا النمط  الأ

النقدي يف اإحراج كبري، نتيجة التطور الذي 

مت يف بنية الق�ض������يدة. فاإذا اعتربنا ال�ض������عر 

اأح������د املناحي الفني������ة يف اللغة، ف������اإن هذا 

النحو يو�ضلنا اإىل مفهوم يتقارب مع مفاهيم 

الر�ض������م واملو�ض������يقا. من هذه املقاربة تظهر 
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طبيعة ال�ض������عر خا�ض������ية امل�ض������احة ال�ضعرية 

أي�ضاً اإىل  وخا�ضية وقت القول. ويقودنا هذا ا

اإعادة احلق ل�ض������احبه، اأي اإىل اإعادة ال�ضعر 

اإىل ال�ضاعر، وبذلك يعود ال�ضعر اإىل احلرية، 

بداع ب�ض������ورة اأخ������رى. هذا الكالم  حرية الإ

بداع حقه بالتعبري عن ذاته باحللة  يعي������د لالإ

أو  التي يراها منا�ض������بة يف مناخ من الو�ضوح ا

أخ������راً باحلالة التي  الغمو�ص مرتبط اأولً وا

تنتج ال�ضعر.

من ه������ذه العتبارات اخلا�ض������ة بطبيعة 

أ�ضا�ض������ي  يقاع كعامل ا ال�ض������عر يتب������ني دور الإ

لل�ضياغة ال�ضعرية، اإنه يتمظهر ح�ضب منطه 

يف اأوجه خمتلفة ومتع������ددة يف انتظام عودة 

عن�رص ما، عن�رص مرئي وحم�ضو�ص.

❁    ❁    ❁

�ساطري.. ناديا تويني حمفوفة بالأ

من هي هذه الناحل������ة كالعذاب، العذبة 

ر�ص اإىل الرتاب.  كالبحريات، والذاهبة من الأ

أ�������ص يف الكلم������ات«؟. ه������ي: حمفوفة  و»الرا

بالكتابة �ض������م�ص تتو�ض������ح بالذهاب و»طفلة 

ر�ص، بغبار يتوطاأ يف  تلوك الهواء«، حتلم بالأ

الف�ضاء.

أيقونة يف ال�رصق  مر- ا هي: وقد ق�ضي الأ

حتتفل بالبقاء..

ر�ص« ثالثية تبدد الجتاهات،  يف »حامل الأ

ر�ص  ويف البنية العميقة ت�ضتقر التحولت، فالأ

يف ذاتها اأر�ص اأخرى تعرفها هي ول نعرفها 

نحن: فمن فوق، اإنها �ضاق القمح يلهو مديداً 

طفال، من حتت مل�ض������ها رعب، �ض������وتها  كالأ

ر�������ص النا�ص، عاطفة تت�ض������ع  قت������ل وعلى الأ

كالف�ضاء.

هكذا يح�ضل التحويل وعلى هذا النحو 

على هذا احلجر ال�رصي ال�ض������حري لبد اأن 

يتكئ الفهم يف الن�ص ال�ضعري الذي يت�ضف 

بكونه لناديا التويني، اإنها ترى هكذا.

تقول ناديا تويني: 

ر�س فنافذة تت الأ

�سابع �رصاخ ارتعاب تت الأ

كل �سوت هو ذا ال�سفاح

والكلمات تتنف�س على اإيقاع املوت

اإن ه������ذا العامل موجود فهي تراه ونحن ل 

نراه، ويف روؤيتها، ينربي اللم�ص رعباً وال�ضوت 

قت������اًل والكلمات ترتامى على اإيقاعات املوت 

بحثاً عن اللم�ص.

ر�ص، يعتق������دون اأن  النا�������ص عاطف������ة الأ

أي�ض������اً، اأما عند  الف������رح منهم واحلزن منهم ا

�ضا�ص  �ضا�ص لي�ص الرجل، الأ ناديا تويني فالأ

ر�ص ات�ضاعاً وف�ضاء و�ضحارى، ولذلك  هو الأ

فهي ال�ضكل املطلق.

خ������ارج الذاكرة وخ������ارج العقل يف هدوء 
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الذاكرة يف املكان، ويف ان�ض������الخ الفكرة عن 

القول. وهكذا تكتمل الكتابة من ال�ضورة اإىل 

يق������اع لتوؤلف بني عنا�رص الروؤيا  اللغة اإىل الإ

يقاع ل يكت�ض������فها اإل احللم بعد  يف بني������ة الإ

التحويل الذي يحدثه العذاب.

❁    ❁    ❁

»اأج���زاء  يف  �ستيتي���ة  �س���الح  اإ�ساف���ات 

الق�سيدة«..

أنه  أ ال�ضعر كما ا عند حدود الكالم قد يبدا

قد ينتهي لذلك تندرج با�ضتمرار لوائح ال�ضعر 

عند لوائح العامل، لتقع امل�ضكلة ال�ضعرية عند 

م�ض������كلة احلدود، فرتت�ض������م احلواجز لتحط 

رحال القافلة ال�ض������عرية عند اأوىل حمطاتها 

النتقائية:

لاّل موت هو املوت، قدر خال�س بالنقاء

برعم كثري الكالم يف ال�سحر

عنيد، كالمه غيم

...

... هذا اخلليط من الكالم

مع الثمار، فجاأة هو ال�سمت املديد:

العابر بعد تديده، ال�سمت.

كالأ ال������كالم يُ�ض������بع جوعاً يت������وازى فيه 

ال�ض������مت مع املوت. والقدر امتداد. يف هذا 

املعبد العا�ض������ق تخت�رص الرحلة يف �ض������باب 

ال�ض������تات لتتم بعد النفجار ال�ضعري عملية 

اإعادة البناء.

جملة الكالم منجرة يف كني�ض������ة الكتابة. 

م������ن املنجرة �ض������باب وال�ض������الة يف امتداد 

ال�ضمت.

على م�ضتوى املتلقي ل ميكن التمييز بني 

غريق  الع������وامل الثالث الت������ي كان يقرتحها الإ

ر�ص وحتتها وعلى ال�ض������طح.  فوق �ض������طح الأ

فالت�ضال باحلقيقة هو يف اللحظة ال�ضعرية 

ذاتها ات�ض������ال بالرمز هذه احل�ض������ارة �ضيدة 

�ضطورة وما بعد. قبل تكّون الأ

أو ال�ض������مت  أ نقي�ص املوت ا أبدا ال������ولدة ا

أبداً. لذلك فاإن للرخام خداً ينب�ص باحلياة.  ا

يقاع يكم������ن يف القدرة على  اإن �������رص هذا الإ

ال�ض������تنباط ال�ضعري من تنا�ض������ق الالتنا�ضق 

اأم يف اجتم������اع الال جمتمع. الع�ض������ق عملية 

اإجناب، لكنه اإجناب من عطّية الفكر. يقول 

�ضالح �ضتيتية:

...

من ردفيك الالهثتني اثنتني

ج�سد اأنثى يطلع من عطية الفكر

ملا بك من حرائق تنظر

�سحرة الهائمني بك

زرق بخارك الأ
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وانف�سا�ساتك

ل متن�سقات متن�سقات الوبر.

يف هذا الن�ص جمع من املتناق�ضات من 

جوه������ر واحد، وكاأن النقي�������ص غري نقي�ص، 

أ�ض������حى �ض������يئاً  وكاأن البحث عن الهوية قد ا

ن الهوية اجلديدة �ضنو  يف ال�ض������عر قدمياً لأ

للح�ض������ارة اجلديدة املبعرثة يف حطام الذرة 

التي يعرب عنها باحلريق.

اإنها املذبح������ة ال�ض������تيتية ملطخة بدماء 

الذين يحبون الكالم.

❁    ❁    ❁

اجلدلي���ات املثلثة يف »اجله���ة املحرتقة 

خرى للبالغ النقاء«. الأ

يقول »�ضالح �ضتيتية«:

لقد انتظرناه على ال�سطوح

تت رطب �سواد الكون

حيث تلق يامة من قرميد

كفتاة طويلة

مكللة باأوراق خ�رصاء

خري رمادًا يحرتق تتفتح يف الأ

اإن امت������داد الن�ص امتداد يف الغناء. مما 

يعط������ي للغنائية بعداً جدي������داً اإذ يدخلها يف 

�ض������بكة العالق������ات واملعادلت ويف تنا�ض������ق 

اجلدل داخ������ل منهجيات العقل. اإن �ض������بكة 

املو�ض������وعات هنا غنائية جدي������دة تخطت 

اللتبا�ضات ال�ضابقة اإىل التبا�ص جديد غري 

ثنائي.

اإن اجلدلية املعهودة يف الفل�ضفة تطرح 

أو  أو ت�ضاد ا العالقة بني طرفني بني تفاعل ا

�ضافة  أنه يف ال�ض������عر تدخل الإ كالهما. اإل ا

على الفل�ضفة لتجعل منه جدلً �ضعرياً.

حتى اجلملة هي تعبري عن ذلك، فت�ضبح 

اأكرث من حممولة للتعبري اأو حمطة دللة.

أما الهند�ض������ة العامة لكل املو�ض������وعات  ا

فهي لي�ضت يف كتاب واحد اأو ق�ضيدة واحدة، 

اإنه������ا يف اجلملة. فالكتاب ق�ض������يدة واحدة 

والق�ضيدة جملة تغني كما الغجربة.

يقاع هي  ن الكتاب جمل������ة فحركة الإ لأ

أو تعدده������ا. اإن اجلملة تقوم  كتاب اجلمل ا

خرى  يقاع. اإنها )اجلهة املحرتفة الأ على الإ

للبالغ النقاء( يف غنائية جديدة وقد �ضيغت 

على حل������ن قيثارة متك�رصة با�ض������طراد. كل 

نه  ذلك داخل اإطار اإيقاعي �ضديد احلداثة لأ

يبني ال�ضورة ال�ضعرية على �ضوء اللغة بعد 

حتطمها داخل القلب. اإن �ضالح �ضتيتية ل 

ينطق بالل�ضان. اإن لغته اإيقاع.

❁    ❁    ❁
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اإ�صدارات..

من الرتاث ال�سعبي الفراتي:

�ضدر حديثاً، عن وزارة الثقافة ال�ضورية. 

مديري������ة الرتاث ال�ض������عبي. الكت������اب /11/ 

من م�������رصوع جمع وحفظ الرتاث ال�ض������عبي، 

حت������ت عنوان: من الرتاث ال�ض������عبي الفراتي 

مبختارات من اأعم������ال الباحث عبد القادر 

عيا�ص. وهو اجل������زء الثالث من هذا العمل. 

�ض������تاذ »كامل  ق������ام باختي������ار الن�ض������و�ص الأ

�ضتاذ  اإ�ضماعيل«. واأعدها ودققها وحققها الأ

عبا�ص الطبال. يقع اجلزء الثالث يف /287/ 

�ضفحة من القطع الكبري.

����رصح  عل���ى  العلوي���ة  العق���ود  فرائ���د 

زهرية: الأ

 �ض������در عن وزارة الثقافة ال�ضورية كتاب 

حتت عن������وان: »فرائد العق������ود العلوية على 

زهرية«. الكتاب من تاأليف »علي بن  �رصح الأ

اإبراهيم احللبي، 975-1044« وهو �ضاحب 

ال�ضرية احللبية. حققه الدكتور »فخر الدين 

أي������ن يتناول الكتاب  قباوة« واأ�ض������دره يف جزا

يف ثناي������اه جملة من قواع������د اللغة واإعرابها 

ونحوها و�رصفها وموا�ضيع اأخرى.

تطبيق���ات نظ���م ال���ذكاء ال�سناع���ي يف 

حماية البيئة: 

كتاب حديث �ض������در ع������ن وزارة الثقافة 

ال�ض������ورية، ملوؤلف������ه الدكتور »ع������ادل عو�ص« 

يت�ض������من الكت������اب اأخر م������ا تو�ض������لت اإليه 

تطبيقات البح������ث العلمي املبتكرة يف جمال 

املعلوماتية والذكاء ال�ض������نعي خدمة لق�ضايا 

املياه والتخطيط العرايف البيئي.

لعاب ال�سعبية يف دير الزور:  الأ

كتاب حديث �ض������در ع������ن وزارة الثقافة 

ال�ض������ورية ملوؤلفه الباح������ث »عبا�ص الطبال«. 

لع������اب التي كان يلعبها  يبحث الكتاب يف الأ

�ض������كان دير الزور من������ذ اأكرث من مئة عام يف 

ناث. عمار من الذكور والإ خمتلف الأ

هزوجة ال�سعبية يف اإدلب: الأ

 كتاب حديث �ض������در ع������ن وزارة الثقافة 

ال�ضورية ملوؤلفه الباحث عبد احلميد م�ضلح. 

والكتاب حماولة جادة جلمع جزء من الرتاث 

ال�ضفوي ملنطقة اإدلب وتدوينه.

�سباين  ث���الث م�رصحيات للم�رصح���ي الإ

)اليخاندرو كا�سونا(

�ض������تاذ )علي  �ض������بانية الأ  ترجمها عن الإ

أ�ض������قر(. هي: �ض������ديقتنا ناتا�ض������ا  ا اإبراهيم 

أة  أن�ض������ودة يف ثالث ليال ور�ض������الة من امرا وا

جمهولة. يقع الكتاب يف /255/ �ضفحة من 

القطع الكبري.
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�سعر دم�سق: 

كتاب حديث �ض������در ع������ن وزارة الثقافة 

ال�ضورية للباحث الدكتور ريا�ص عبد احلميد 

مراد. يتناول �ضعراء دم�ضق يف القرن الثاين 

ع�������رص الهج������ري، يف جمتمعها وح�ض������ارتها 

أبنيته������ا وزراعته������ا و�ض������ناعتها وجتارتها،  وا

اإ�ضافة اإىل و�ضعها الثقايف واملعريف.

من عادات وتقاليد مدينة تدمر: 

كتاب حديث �ضدر للباحث اأحمد مثقال 

ق�ضعم مدير املركز الثقايف العربي يف تدمر. 

الكتاب درا�ض������ة توثيقية للبع�ص من عادات 

وتقاليد مدينة تدمر. وله كتاب حديث حتت 

�ضاطري يف تدمر. لهة والأ الطبع بعنوان: الآ

¥µ
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حتاول املدار�س اجلغرافية و»الدميغرافية« منذ عقود عديدة، يف 

جماع، وقد  �سعيها اإىل تعريف للمدينة، التفاق على راأي يحظى بالإ

ول، فهناك من  حيان املقيا�س الأ اعتمد عدد ال�سكان يف كثري من الأ

قال: »املدينة جتّمع ي�سم اأكرث من األفي �سخ�س على اأن يعي�س هوؤلء 

�سخا�س على التجارة وال�سناعة ولي�س الزراعة« وهناك من اعرت�س  الأ

ن �0 اإىل ��% من مدن الغرب  على تعريف املدينة على اأ�سا�س العدد لأ

املعروفة كانت قبل العام /1�00/ ت�سم اأقل من األفي �سخ�س..

مفاهيم �صكانية؟!
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وهناك من قّدم مقاربة تاأخذ يف العتبار عوامل خمتلفة بحيث مل يعد عدد 

ال�سكان العامل احلا�سم، فاملدينة يجب اأن يكون لها ما�سٍ معروف ت�ستطيع 

اأن تفتخر به كي ت�ستحق هذه الت�سمية، وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا 

املجال: هل توجد مدينة ميكن احلديث عنها كمفهوم نظري؟ اأم اأن هناك 

مدنًا بقدر ما توجد ح�سارات؟ ونرى اأن املدن، اأينما وجدت يف العامل، متلك 

بع�س ال�سمات امل�سرتكة التي ل جدوى من اإنكارها، وهذا ل ميكن اخت�ساره 

يف تعريف نظري وحداين.

اإن الظاهرة املدينية عر�سة للتجدد، والتعريف ل ميكن اأن يكون واحدًا 

زمنة ولكل البلدان، ونرى اأن التباين بني املدن والقرى يف بع�س الدول  لكل الأ

�سلوب واملظهر، ونرى اأن هناك وحدة  كان حمدودًا فيما يتعلق بالتنظيم والأ

األ منّيز بني خريطة قرية  اأنه ميكن  اإىل درجة  واأ�سكاله  �سكان  يف منوذج الإ

وخريطة حي من املدينة، وبالطبع املرافق العامة للمدينة اأكرث تعقيدًا واأكرث 

للمدينة  القت�سادية  الوظائف  واعتبار  الريف،  يف  عليه  هي  مما  فعالية 

قيا�سًا وحيدًا للت�سنيف اأمر غري مقنع، فهناك قرى، قامت بن�ساطات حرفية 

وجتارية قد حت�سدها عليها مدينة كبرية..

راء يف هذا املو�سوع، وخا�سة  يعاين املوؤرخ كثريًا من اختاف املقايي�س والآ

يف الدرا�سات القدمية، ول نعرف على �سبيل املثال كيف حوت مدينة حم�س 

يف القرن الثامن مئتي األف ن�سمة!! وكيف قّدر �سكان �سورية ن�سبة لهذا العدد، 

ول كيف منح اأحد الرحالة يف القرن اخلام�س ع�رس، مدينة القاهرة ب�سخاء 

ميكائيل«  »ان��دري��ه  امل��ع��روف  امل���وؤرخ  ا�ستنتج  كيف  ول  ن�سمة،  مايني  ثاثة 

التدهور ال�سكاين العام ل�سورية ب�سبب ال�سعود املذهل ملدن اأوروبة يف القرن 

ال�ساد�س ع�رس وال�سابع ع�رس.
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تكون  لل�سكان  تقديرية  مناهج  يجاد  لإ امل��ح��اولت  بع�س  م��وؤخ��رًا،  ج��رت 

متائمة مع املراجع املتوافرة، حول �سكان باد ال�سام، وتقوم على معطيات 

اخلريطة العقارية وامل�ساحة املبنّية وطول ال�سوارع وجتهيزات املدينة ويتوجب 

فراد لكل  على املوؤرخ القيام بتحديد عدد ال�سكان يف الوحدة امل�ساحية، عدد الأ

�رس لكل هكتار، بالن�سبة  عائلة، عدد ال�سكان لكل بيت، بهدف حتديد عدد الأ

وىل يف هذا املنهج باأن تقدر م�ساحة املدن  للمدن القدمية، وتقوم اخلطوة الأ

دق املمكن، بغية تقدير عدد ال�سكان  يف خمتلف اأطوار تاريخها على النحو الأ

وفق الكثافة.

تذكرنا هذه الطريقة، مبا كان يقوم به الرحالة العرب ملعرفة عدد �سكان 

املدن التي يزورونها، حيث يح�سون عدد حمامات املدينة وم�ساجدها وحتى 

 )1�00( 383ه����/��3م  �سنة  يف  بغداد  مدينة  حمامات  كانت  فقد  اأطبائها.. 

واإذا  بيت،  مئتي  نحو  يخدم  كان  كل حمام  اأن  على  التقاليد  وت�سدد  حمام 

�سكان  عدد  في�سبح  املعّدل،  يف  اأ�سخا�س  يحوي خم�سة  بيت  كل  اأن  اعترنا 

كان  طباء  لاأ ج��م��ايل  الإ العدد  اأن  رج���ح  والأ �سخ�س،   )1.�00.000( بغداد 

لف، فيما قدر عدد امل�سلني يف اآخر نهار جمعة من ال�سهر يف م�سجد  يبلغ الأ

رقام وعلى  املن�سور وم�سجد الر�سافة ب�)�4.000( �سخ�س، وبناء على هذه الأ

م�ساحة بغداد، ميكن ال�ستنتاج اأن �سكان بغداد كان عددهم يف القرن الرابع/

العا�رس امليادي نحو )1.�00.000( �سخ�س.

وهناك من قام با�ستخدام املعطيات املتوافرة لديه حول احلمامات لدرا�سة 

اآلف  لثاثة  م��وازي��ًا  حمام  كل  اأن  باعتبار  حلب،  ملدينة  ال�سكاين  التطور 

�سخ�س، ومبا اأن عدد احلمامات القدمية يف حلب )��1( حمامًا، من بينها 

)120( حمامًا يف اخلدمة، ي�سبح عدد �سكان حلب يف ذروة تاألقها )3�0.000( 
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خطاء  �سخ�سًا، وطبعًا هذه املعطيات ل ميكن اأن تكون دقيقة، وهي معر�سة لأ

ن املعطيات التاريخية الاحقة، تخرنا باأن كثافة ال�سكان يف حلب،  كثرية، لأ

بني القرن ال�سابع ع�رس والثامن ع�رس قد تغريت ب�سكل كبري..

�ستاذ »اأندريه رميون« بتطبيقها على دم�سق، جاء  معطيات احلمام، قام الأ

األف ن�سمة يف  اأعطى لهذه املدينة مئتي  اإقناعًا، وقد  حتليله مت�رسعًا واأقل 

اأوائل القرن الع�رسين، على اأ�سا�س وجود خم�سني حمامًا قيد العمل، وطبعًا 

ن عدد احلمامات يف مدينة ما، ل يرتبط  املعيار ل ميكن تطبيقه، لأ هذا 

ب�سكل وثيق بنمو ال�سكان، بل اإنه انعكا�س غري مبا�رس لهذا النمو، ومن زاوية 

اأخرى، فاإن توزيع احلمامات بني اأحياء الناحية الواحدة غري متنا�سق، اإذ اإن 

احلمامات  عدد  �سعوبة يف حتديد  وهناك  اأف�سل جتهيزًا،  غنياء  الأ اأحياء 

�سلوب ل ميكن اأن ي�سكل ال�سبيل الوحيد يف التحقيق  يف مدينة ما، وهذا الأ

»الدميغرايف« غري اأنه ي�ستطيع اأن ي�سكل مقاربة يف احلالت التي تعاين نق�سًا 

يف الوثائق.
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